
REFERAT FRA STYREMØTE 25.08.2020    
 

Avdeling Hovedlaget 
Dato 25.08.2020          Kl. 19:00                          Sted: Flerbrukshuset 
 
Tilstede 

Stein Ove Aanonsen, Tor Bach, Eivind Selven, Oda Sterten, Hermann Lund. Hege 
Berg, Karin Røttereng, John Forvik, kari Fossvoll og Anders R. Skjøld (DL) 
  

Meldt fravær Atle Olav Sognli  
Ikke møtt  

 
Sak nr. Begrunnelse Vedtak 
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Referat styremøte 10.06.2020 
 

 
Referat fra forrige styremøte godkjent 
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Orienteringssaker; 
 
Konstituering av styret; 
 
Leder: Stein Ove Aanonsen 
Nesterleder m/økonomiansvarlig: Tor Bach 
Styremedlem: Eivind Selven -Strategi  
Styremedlem: Hege Berg – Barneidrett 
Styremedlem: Hermann Lund – Utstyr 
Styremedlem: Karin Røttereng 
Styremedlem: Oda Sterten 
1 Varamedlem: Kari Fossvoll – Politiattester 
2 Varamedlem: John Forvik 
3 Varamedlem: Atle Olav Sognli 
 
Økonomi 

- Tor Bach orienterte om status for 
økonomien i OIF per 30.06.2020 

- Det er god likviditet i alle avdelinger i 
OIF per dags dato. Det er noe lavere 
omsetningstall enn tidligere år som 
skyldes koronaen og avlysning av en 
god del arrangementer og aktivitet. 

- Anders Skjøld har på vegne av OIF 
søkt om kompensasjon for tapte 
inntekter i perioden 12.03.20 til 
31.08.2020. Søknadssum for OIF er kr 
727 700 kr og OIF er tilskudds 
berettig til kr 509 390 kr. 

- Det kommer en krisepakke 3 som vil 
gjelde for perioden 1. september til 
nyttår senere i høst. 

 
Strategi: 

- Ove Aanonsen og Eivind Selven 
orienterte om strategi 

- Strategiutvalget tar et møte for å 

 
 
 
Orienteringssakene tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 

- Hovedstyret gir mandat til daglig 
leder og kasserer Tor Bach til å 
justere budsjettet for 2020 til 
årsmøtet 23.06.2020 



utarbeide mer konkrete punkter til 
neste styremøte 

- Hovedstyret kom med forslag til 
hovedpunkter som OIF skal jobbe 
med videre; Friidrett – 
Medlemsrekruttering – 
Samfunnsregnskap – Styrke 
markedsarbeid og markedsføringen av 
OIF. 

 
Status korona: 

- Ove Aanonsen orienterte om status 
korona i OIF 

- Ser på muligheten i samarbeid med 
fotball om å åpne opp toaletter i 
klubbhuset og garderobene i 
flerbrukshuset til kampavvikling. 

 
Politiattester: 
 

- Status quo. 
 
Utstyr:  
 

- Status quo. 
 
Møteplan høsten 2020 
 
 
Styremøte torsdag 17. september kl. 18.00 
 
Styremøte torsdag 15. oktober kl. 18.00 
 
OIF kveld torsdag 29. oktober kl. 18.00 
 
Styremøte torsdag 26. november kl. 18.00 
 
Julemøte torsdag 10. desember kl. 18.00 
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29-01 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Innkommende saker: 
 
 
Endring av form for Avdelingsmøte i OIF 

- Arbeidsutvalget foreslår å endre 
strukturen for avdelingsmøter i OIF. 
AU ønsker å invitere en eller flere av 
avdelingene til de ordinære 
styremøtene før sesongen. Her vil 
avdelingene på forhånd bli utfordret 
til å besvare noen spørsmål, dette kan 
være hvordan en jobber med å 
rekruttere nye styremedlemmer, 

 
Vedtak 
 
 

- Styret vedtar forslag fra 
arbeidsutvalget om å endre formen 
for avdelingsmøter i OIF. 

- Avdelingene kan også invitere 
hovedstyret til sine styremøter 

- Arbeidsutvalget ser videre på struktur 
og kommer tilbake med dette til neste 
styremøte. 

 
 



25-02 økonomi, rekruttering av nye 
barn/ungdom inn i sin idrett, hvilke 
utfordringer de står ovenfor osv, men 
også at hovedstyret kan stille spørsmål 
tilbake på punkter de lurer på. AU tror 
dette kan bidra til en bedre 
kommunikasjon mellom avdelingene i 
OIF og hovedstyret.  
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Eventuelt 
 

- OIF epost  
 
 
 
 

 
 
 

- Sender ut på nytt oppskrift for oppsett 
av OIF epost. 

 
 
 
Orkanger 26.08.2020  
    
 
 
.....................................  ...........................................        ……………………….. 
Ove Aanonsen    Tor Bach    Eivind Selven 
 
 
 
.................................... .............................................          ……………………………… 
Hege Berg    Oda Sterten   Hermann Lund 

 
 
 
………………………. ……………………………  ………………………….. 
Karin Røttereng    Kari Fossvoll    John Forvik 
 
 
……………………… 
Anders R. Skjøld (DL) 


