
REFERAT FRA STYREMØTE 18.05.2021    
 

Avdeling Hovedlaget 
Dato 18.05.2021          Kl. 19:00                          Sted: Flerbrukshuset 
 
Tilstede: 

Stein Ove Aanonsen, Tor Bach, Eivind Selven, Oda Sterten, Hege Berg, Hermann 
Lund, John Forvik og Anders Skjøld (DL)  

Meldt fravær Karin Røttereng, Kari Fossvoll og Atle Olav Sognli 
Ikke møtt  

 
Sak nr. Begrunnelse Vedtak 
 

05/21 
 

 
Referat styremøte 03.03.2021 
 

 
- Referat fra forrige styremøte godkjent 

 
06/21 

 
Orienteringssaker; 
 
Status fra Arbeidsutvalget 

- Trenersak OIF fotball 
o Trener har klaget inn OIF til 

forliksrådet 
o OIF har engasjert advokat fra 

firmaet Bjerkan & Stav 
advokatfirma AS i Trondheim 
 

Økonomi 
- Tor Bach orienterte om økonomien i 

OIF per dags dato. 
- OIF har god kontroll og det er 

generelt god økonomi i alle avdelinger 
per dags dato. 

- OIF og alle avdelingene har kommet 
seg godt igjennom koronaen til nå. 

- Tor B og Anders S gjennomfører et 
møte med Optimal AS for evaluering 
av samarbeidet. 

 
Status daglig leder 

- Daglig leder orienterte om status av 
oppstart med ny utstyrsleverandør – 
Umbro 

- Status for billotteriet 2021. 
 
Strategi: 

- Arbeidsgruppen har sendt ut forslag til 
kommunikasjonsdokument for OIF til 
styret  

- Styret godkjenner dokumentet 
- Dokumentet blir presentert for 

avdelingene på OIF kvelden etter 
årsmøtet 

- Arbeidsgruppen ser på veien videre 
med tanke på å utarbeide 

 
 
 
Orienteringssakene tas til etterretning. 
 
 
 
 



handlingsmål tilknyttet 
strategidokumentet 

 
HMS håndbok Orkanger IF 

- Ove A har utarbeidet et forslag til 
HMS håndbok for OIF 

- Håndboken blir sendt ut etter 
styremøte til styret for 
gjennomlesning. 
 

Utstyr:  
- Status quo 

 
Politiattester: 

- Status quo 
 

Status barneidrett: 
- Hege Berg har gjennomført et 

oppstartsmøte med avdelingene. Til 
stede var håndball, turn og orientering 

- Hege ble i etterkant invitert til 
styremøte til fotball for å 
presentere/oppsummere fra 
oppstartsmøte 
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Innkommende saker: 
 
Årsmøte 2021 
 

- Årsmelding for OIF for 2020 
- Årsregnskap for 2020 
- Budsjett for 2021 
- Medlemsavgiften 2022 

o Styret foreslår at 
medlemsavgiften i 2022 
holdes uendret fra 2021 

o Barn kr 150,- 
o Voksen kr 250,- 

 
 
 
Vedtak: Styret godkjenner den forelagte 
årsmeldingen for OIF, Årsregnskapet for 
2020, budsjett for 2022 og medlemsavgiften 
for 2022.  

 
8/21 

 
Eventuelt 
 

 
 
 

 
 
 
 



Orkanger 26.05.2021 
    
 
 
.....................................  ...........................................        ……………………….. 
Ove Aanonsen    Tor Bach    Hege Berg 
 
 
 
.................................... .............................................           
Eivind Selven   Oda Sterten      

 
 
………………………  
John Forvik     
 
 
……………………. 
Anders Skjøld (DL) 


