
REFERAT FRA STYREMØTE 11.12.2018 

 
Avdeling Hovedlaget 

Dato 11.12.2018          Kl. 18:00                          Sted: Ulvåshytta 

 

Tilstede 

Ove Aanonsen, Tor Bach, Hege Berg, Hermann Lund, Kari Fossvold og Anders 

R. Skjøld (DL) 

  

Meldt fravær Lars Arne Lien, Atle Olav Sognli  

Ikke møtt John Forvik, Eivind Selven, Karin Røttering (Feilutstending av tidspunkt) 

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

50/18 Status åpne saker 

Gjennomgang av status og fremdrift på åpne 

saker etter tidligere styremøter 

Gjennomgang utført og status oppdatert 

51/18 Orienteringssaker; 

 

Økonomi: 

-Prosjekt flerbrukshus påvirker det totale 

regnskapet for OIF i 2018 

- Brukt en del egenkapital på innkjøp av 

inventar i flerbrukshus 

- Likviditeten i OIF er generell god i alle 

grupper 

 

 

Søknad om driftstilskudd 

- Sendt inn søknad til Orkdal kommune 

8. oktober om økt driftstilskudd til 

Idrettsparken 

- Blir vurdert og tatt opp i siste 

kommunestyremøte før jul, onsdag 

19.12 

 

Støtte svømmeavdelingen for NM 

deltakelse 

- Etter tilsendt dokumenter har Tor 

utbetalt søknadssum 

 

Husleie MC klubben 

- Signert leieavtale for MC klubben 

- 3 måneder oppsigelsestid  

 

Orkdal EnergiMila 

- Ove og Anders har gjennomført møte 

med Thor Zevgren som tidligere har 

vært arrangør og fått oversikt over hva 

som må gjøres for å gjennomføre 

arrangementet 

- Arrangementet blir enten 13. eller 20 

august i 2019 

- Jobber med å få satt ned en 

arbeidsgruppe bestående av aktive 

 

 

Orienteringssakene tas til etterretning. 

 

 



grupper i OIF og daglig leder  

 

Lokalverdi Orkdal Sparebank 

- Eika banken og Orkdal Sparebank 

starter opp før jul med 

pengeinnsamling fra folket for 

frivillige organisasjoner 

 

 

52/18 Innkommende saker 

 

Parkliv 2019 

 

Hovedstyret har mottatt søknad fra Parkliv 

om å leie av Idrettsparken for 2019 

arrangementet med utgangspunkt i de samme 

betingelsene som i 2018. 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

OIF kartlegger internt i avdelingene om de 

ønsker å stille i 2019 med dugnadshjelpere, 

Sak blir tatt opp igjen på styremøte i 2019 

når vi har mer informasjon fra gruppene og 

hvordan de stiller seg til Parkliv 2019 

 

- Ove, Tor og Anders setter seg ned på 

nyåret og går over nåværende avtale 

med Parkliv før vi går i forhandlinger 

om 2019 

53/18 Eventuelt - Ved overgangen fra Idrettsparken til 

OTI senteret er det mørkt på denne 

tiden av året. OIF ønsker å være en 

pådriver for å anskaffe lys i området 

som gjør det sikrere for små og store 

og ferdes til og fra Idrettsparken. Ove 

tar kontakt med Nils Arne Slettvold i 

kommunen for dialog om lys. 

- Orkanger Idrett blir ikke gitt ut i 

desember. Styret må se nærmere over 

nyåret hvordan Orkanger Idrett skal 

være i fremtiden 

-  

 

 

 

 

 

.....................................  ...........................................         ........................................... 

Ove Aanonsen    Tor Bach     Hermann Lund 

 

 

.................................... .............................................          ……………………………  

Hege Berg    Kari Fossvold  

 

 

 

……………………….   

Anders Skjøld (DL)  

  


