REFERAT FRA STYREMØTE 19.06.2018
Avdeling
Dato

Hovedlaget
19.06.2018
Kl. 19:00
Sted: Klubbhuset
Ove Aanonsen, Tor Bach, Lars Arne Lien, Hege Berg, Karin L.Røttereng, John
Forvik, og Anders R. Skjøld (DL)

Tilstede
Meldt fravær
Ikke møtt
Sak nr.
31/18

32/18

Hermann Lund, Eivind Selven, Atle Olav Sognli og Kari Fossvold

Begrunnelse
Status åpne saker
Gjennomgang av status og fremdrift på åpne
saker etter tidligere styremøter
Status økonomi pr 30.04.2018

Vedtak
Gjennomgang utført og status oppdatert

Orienteringen tas til etterretning.

- Kasserer orienterte om status for økonomi
- Regnskapsrapportene viser god kontroll i
avdelingene mellom regnskap og budsjett.
33/18

Status flerbrukshus:
-Økonomi
-Dugnad
-Åpning

35/18

Innkomne saker:
1. Søknad om etablering av
midlertidig sandvolleyballbane i
Idrettsparken
Vi er en gruppe unge voksne som i flere år
har benyttet oss av sandvolleyballbanen i
sørenden av Gammelosen. Grunnet
byggestart for folkehelsesenteret er nå banen
fjernet. Den skal etter sigende settes i stand
igjen i tilknytning folkehelsesenteret, men
dette er ikke forventet utført før i 2020. Vi
ønsker derfor å komme med en forespørsel til
Orkanger Idrettsforening om å få satt opp en
midlertidig sandvolleyballbane på OIF sitt
område, slik at vi fortsatt kan spille
sandvolleyball på Orkanger under
byggeprosessen.

Orienteringen tas til etterretning.

1. Vedtak: Styret er positive til etablering
av en midlertidig sandvolleyballbane i
Idrettsparken, forutsatt at vi blir enige
om plassering, etablering/drift og
resetting.
Styreleder tar sammen med anlegg,
fotball og Rong Mo en befaring og
utarbeider videre en kontrakt for
prosjektet med forpliktelser med tanke på
etablering, drift og resetting av området.

34/18

Orienteringssaker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

36/18

Toppidrettsveka
Parkliv
Orkanger Idrett
Utleie klubbhus/utstyr av OIF
Prosjektstilling Integrering OIF
Konfliktråd
Militærøvelse

Orienteringssakene tas til etterretning

Eventuelt
-

Uniformering av styret

-

Neste styremøte

-Styret i OIF kan ta seg ut en Genser – tskjorte og bukse på Sport 1. Ser på
muligheten for en jakke senere.
-Neste styremøte Tirsdag 14. august kl.19.00
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