REFERAT FRA STYREMØTE 13.03.2019
Avdeling
Dato

Hovedlaget
13.03.2019
Kl. 18:00
Sted: Flerbrukshuset
Stein Ove Aanonsen, Tor Bach, Eivind Selven, Lars Arne Lien, Hege Berg,
Hermann Lund, Atle Olav Sognli, John Forvik og Anders R. Skjøld (DL)

Tilstede
Meldt fravær
Ikke møtt
Sak nr.

Karin Røttereng og Kari Fossvold

Begrunnelse

Vedtak

08/19

Referat styremøte 27.02.19

Referat fra forrige styremøte godkjent

09/19

Orienteringssaker;
Prosjekt Integrering – veien videre
- Anders orienterte om status i
prosjektet
- Ove og Anders gjennomfører møte
med Øyvind Togstad om videre
fremdrift

Forberedelser Årsmøte hovedstyret 2019
- Arbeidsoppgaver avklart
- Ligger godt i rute før årsmøte
- Hovedstyret møter 17.30

Status strategiprosess
- Gjennomført møte i arbeidsutvalget
mandag 11.03 mellom Ove-Eivind og
Anders
- Arbeidsutvalget har avklart hovedfelt
seg imellom, Ove jobber mot
økonomi, Eivind mot kommunikasjon
og Anders mot organisasjon.
- Feltet sport/arrangement blir utsendt
til avdelingene
- Arbeidet fortsetter etter årsmøtet
- Et første utkast presentert før
sommeren

Orienteringssakene tas til etterretning.

10/19

Innkommende saker
Søknad om støtte til NM-deltakelsen til
OIF turn
Hovedstyret har mottatt søknad fra OIF Turn
om støtte til JR NM i Drammen.

Søknad om utleie av Idrettsparken til
Parkliv 2019

Vedtak:
-

-

Vedtak:
-

Hovedstyret vedtok ved forrige styremøte
27.02.2019 at OIF ikke skulle leie ut til
Parkliv.

Styret vedtar at søknaden behandles
når hovedstyret har fastsatt
retningslinjer for søknader om støtte
til NM
Hovedstyret har tidligere orientert
gruppene om at det er et fokus på å
sikre den økonomiske driften av
flerbrukshuset de kommende årene.
Hovedstyret vil behandle søknader
men den økonomiske driften vil ha
første prioritert.

-

Styret godkjenner fremlagt avtale
med Parkliv om utleie av
Idrettsparken for 2019.
Styreleder signerer avtalen og sender
den over til Parkliv.

Etter at Parkliv har innbetalt utestående
ovenfor OIF og avtal

Reduksjon av fondskonto

Vedtak:
-

Regnskap 2018 for OIF
-

Tor la frem regnskap for 2018, som
viser et positivt resultat på kr 51 000
for OIF

Budsjett 2019 for OIF
-

Tor la frem forslag til budsjett for OIF
for 2019

Styret godtar reduksjon av
fondskonto for startkapital for drift
og investeringer i avdeling 7
flerbrukshus

Vedtak:
-

Styret godkjenner regnskapet for
2018

Vedtak:
-

Styret godkjenner budsjett for 2019

-

Ingen saker har blitt meldt inn til
hovedstyret per 13.03.2019

Innkommende saker til årsmøte

Eventuelt
-

-

Årsmøte torsdag 28.03.2019

Orkanger 19.03.2019
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