
REFERAT FRA STYREMØTE 15.02.2022    

 
Avdeling Hovedlaget 

Dato 15.02.2022          Kl. 19:30                          Sted: Klubbhuset 

 

Tilstede: 

Stein Ove Aanonsen, Tor Bach, Eivind Selven, Hege Berg, og Anders Skjøld 

(DL)  

Meldt fravær Oda Sterten, Hermann lund og Atle Olav Sognli og Kari Fossvoll 

Ikke møtt Kartin Røttereng og John Forvik 

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

 

01/22 

 

 

Orientering fra valgkomiteen v/Arnt Otto 

Lie 

 

 

- Arnt Otto Lie orienterte om status for 

valgkomiteens arbeid per dags dato 

- Stein Ove Aanonsen tar ikke gjenvalg 

som leder ved årsmøte. Resten av 

styret som står på valg har signalisert 

at de blir med videre. 

 

 

02/22 

 

 

Referat styremøte 02.11.2021 

 

 

- Referat fra forrige styremøte godkjent 

 

03/22 

 

Orienteringssaker; 

 

Status fra arbeidsutvalget 

- Ove Aanonsen orienterte om trenersak 

OIF fotball 

 

Status IKAS 

- Ove Aanonsen orienterte om status for 

IKAS saken. 

 

Status Økonomi 

- Tor Bach orienterte om status 

økonomi per 15.02.22 

- Et første utkast til årsregnskap er klart 

fra Optimal Regnskap 

- Tor B og Anders S ferdigstiller 

budsjettarbeidet i avdelingene 

 

Status daglig leder 

- Daglig leder orientere om; 

- Billotteri 

- Medlemsflyer i forbindelse med 

verving av nye medlemmer og 

utfakturering av medlemskontingent 

- Vask av flerbrukshuset hvor vi per 

dags dato står uten vaskere. Er 

innhentet tilbud fra 4 aktører på vask 

av flerbrukshuset 

 

 

 

 

 

Orienteringssakene tas til etterretning. 

 

 

 

 



Status strategi OIF 2020-2025 

- Tar opp igjen arbeidet etter årsmøte i 

slutten av mars og nytt styre er på 

plass 

 

Barneidrett:  

- Status quo 

 

Status politiattester 

- Orientering utgikk 

 

Status utstyr 

- Status quo 

 

Årsmøteforberedelser 

- Årsmøte i OIF blir onsdag 30 mars kl. 

19.00 i flerbrukshuset 

 

Daglig leder: 

- Daglig leder orienterte om status 

billotteri 

- Informasjon fra idrettskretsen 

 

 

 

04/22 

 

Saker 

 

04/01: Nye leiepriser storsalen 

flerbrukshuset – se vedlegg 

 

 

 

 

04/02: Kartprosjekt Orientering Ulvåsen 

Orientering ønsker å oppgradere sitt kart over 

Ulvåsen fra 1988. Kartet består av to deler fra 

Østhusen i nord til Kvitsteinan i sør, og er på 

totalt ca. 16 km2. Orientering har engasjert 

Bjørn Berger i KABOkart AS til å gjøre 

arbeidet, og kostnadsrammen for prosjektet er 

satt til kr 370 000,-. Prosjektet skal 

finansieres via spillemidler (kr 110 000,-), 

eksterne søknader (kr 50 000,-) og 

egenkapital (kr 210 000,-). Daglig leder har 

på vegne av orientering sendt inn en søknad 

om spillemidler som er godkjent av Orkland 

kommune og som er sendt videre til 

Trøndelag fylkeskommune. 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

04/01: Hovedstyret godkjenner nye leiepriser 

for storsalen i flerbrukshuset, og prisene blir 

gjeldende fra 01.02.2022 

 

 

 

04/02: Hovedstyret godkjenner orientering 

sitt prosjekt om oppgradering av 

Ulvåskartet, og spillemiddelsøknaden 



 

05/22 

 

Eventuelt: 

 

 

 

 

Orkanger 02.03.2022 

    

 

 

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

Ove Aanonsen    Tor Bach    Eivind Selven 

 

 

 

…………………….  …………………… 

Hege Berg   Anders Skjøld 

Daglig leder 


