REFERAT FRA STYREMØTE 19.05.2020
Avdeling
Dato

Hovedlaget
19.05.2020
Kl. 18:00
Sted: Flerbrukshuset
Stein Ove Aanonsen, Tor Bach, Eivind Selven, Oda Sterten, Hermann Lund. Hege
Berg, John Forvik, Atle Olav Sognli og Anders R. Skjøld (DL)

Tilstede
Meldt fravær
Ikke møtt
Sak nr.

Kari Røttereng og Kari Fossvoll

Begrunnelse

Vedtak

19/20

Referat styremøte 26.02.20

Referat fra forrige styremøte godkjent

20/20

Orienteringssaker;
Status korona OIF:
- Ove A. orienterte om status oppstart
av aktivitet i avdelingene i OIF
-

Anders R.S orienterte om status fra
arbeidsutvalget i OIF

-

Tor B orienterte om status økonomi i
OIF per 19.05.20

Orienteringssakene tas til etterretning.

21/20

Innkommende saker:

Vedtak

21-01

Fordeling av sponsormidler 2020
- Tor B la frem forslag til fordeling av
sponsormidler for 2020.

-

Styret vedtar fremlagt fordeling av
sponsormidler for 2020

21-02

Fordeling av midler fra krisepakken fra
lotteritilsynet
- Anders R.S la frem forslag til
fordeling av midler fra krisepakken

-

Styret vedtar fremlagt fordeling av
midler fra krisepakken til håndball og
svømming.

21-03

Fordeling av billotteriet 2019

-

Styret vedtar fremlagt fordeling av
billotteriet 2019 til avdelingene i OIF.

21-04

Årsmøte i OIF

-

Styret vedtar at årsmøte i OIF
fastsettes til 23.juni kl.19.00 i
flerbrukshuset.

21-05

Uorganisert aktivitet i Idrettsparken
- OIF fotball ønsker å åpne opp
Idrettsparken for uorganisert aktivitet

-

Hovedstyret åpner opp for
uorganisert aktivitet på bankløkka
(7’er kunstgressbanen),
friidrettsbanen og 3’er banene fra og
med mandag 25.05 innenfor de
retningslinjene som er gitt fra
kommunelegen og gjeldende
smittevernsregler.

21-06

Plasshall OIF Anlegg
- OIF anlegg har mottatt et tilbud fra
BB anlegg om å kjøpe deres plasshall.

-

Hovedstyret gir arbeidsutvalget
fullmakt til å forhandle med BB
anlegg om pris på hall, oppsett av hall
og inngåelse av brøytekontrakt for
Ulvåsveien.
Arbeidsutvalget har fullmakt også til
å avklare plassering med Orkland
kommune
Endelig forslag med kostnader og
plassering legges frem for styret til
neste styremøte.

-

22/20

Eventuelt
Orkland Energimila
- Prøver å gjennomføre et komitemøte
før sommeren for å avklare om vi kan
gjennomføre arrangementet i august.
Barneidrett
- Hege presenterer informasjon fra
kurset hun deltok på i vinter for styret
ved neste styremøte.

-

Neste møte onsdag 10.06.20 kl. 18.00
i flerbrukshuset

Orkanger 22.05.2020
.....................................
Ove Aanonsen

...........................................
Tor Bach

………………………..
Eivind Selven

....................................
Hege Berg

.............................................
Oda Sterten

………………………………
Hermann Lund

……………………….
John Forvik

……………………………
Atle Olav Sognli

…………………………..
Anders R. Skjøld

