
REFERAT FRA STYREMØTE 28.01.2020   

 
Avdeling Hovedlaget 

Dato 28.01.2020          Kl. 18:00                          Sted: Flerbrukshuset 

 

Tilstede 

Stein Ove Aanonsen, Tor Bach, Eivind Selven, Oda Sterten, Hege Berg, Hermann 

Lund, Karin Røttereng, Atle Olav Sognli, John Forvik og Anders R. Skjøld (DL) 

  

Meldt fravær Kari Fossvold  

Ikke møtt  

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

 

01/20 

 

Referat styremøte 12.12.2019 

 

 

Referat fra forrige styremøte godkjent 

02/20 Orienteringssaker; 

 

Atletavdelingen; 

- Thomas Nordahl Pedersen orienterte 

om status i atletavdelingen. 

- Hovedstyret forutsetter at alle 

deltakere i atlet er medlem i OIF, og 

at avdelingen kan vise til økonomisk 

balanse. 

 

Strategi; 

- Eivind orienterte om status i 

strategiarbeidet. 

- Arbeidsgruppen har hatt møte med 

eksterne OIFere, som har kommet 

med gode innspill. 

- Arbeidsgruppen ønsker å presentere 

strategidokumentet i forbindelse med 

årsmøte i OIF. 

 

Daglig leder; 

 

- Daglig leder minnet om 

kunstgressmøte på Bårdshaug 13. 

februar.  

- Presenterte oversikt over årlige møter 

i OIF 

 

Møteplan; 

- Styremøte onsdag 26 februar kl. 18.00 

i flerbrukshuset 

- Styremøte torsdag 12 mars kl. 18.00 

- Årsmøte torsdag 26 mars kl. 19:00 

 

Status økonomi; 

- Tor orienterte om status økonomi i 

OIF, og budsjettprosessen med 

avdelingene. 

 

 

Orienteringssakene tas til etterretning. 

 

 



- I samarbeid med Optimal Regnskap 

har vi lansert et nytt system (One stop 

reporting) for budsjettarbeid.  

 

Status politiattester 

- Status quo 

 

Status utstyr 

- Hermann Lund orienterte om 

oppdatert liste over utstyr i OIF. 

 

 

 

 

03/20 

 

03-01 

 

 

 

03-02 

 

 

 

 

 

 

03-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-04 

Innkommende saker: 

 

Felles Microsoftløsning/skyløsning OIF 

- Øyvind Bakken fra Biztek presenterte 

skyløsningen for hovedstyret.  

 

Leasingbil OIF 

- Arbeidsutvalget søker fullmakt av 

hovedstyret til å se på leasing av en 

pizzabil som i hovedsak skal 

disponeres av daglig leder, men som 

også er tilgjengelig for resten av OIF. 

 

Høringsutkast fra idrettskretsen 

- Trøndelag Idrettskrets utarbeider en 

langtidsplan for idretten i Trøndelag 

2020-2024 « Trønderidretten vil» 

- Planen skal behandles på 

idrettskretstinget i april i 2020, og 

idrettskretsen ønsker tilbakemelding 

på dokumentet. 

 

Orkanger lotteriet – Orkanger Aktivum 

- Orkanger Aktivum har tilbudt OIF å 

selge lodder i Orkanger lotteriet. 

 

 

Vedtak 

 

- Styret vedtok å gå for løsningen. 

Videre fremdrift av prosessen tar 

daglig leder med Øyvind Bakken og 

Biztek. 

 

- Styret gir fullmakt til arbeidsutvalget 

til å jobbe videre med leasing av OIF 

bil innenfor oppgitte rammer på 

styremøte. 

 

 

- Orkanger IF ser positive på 

høringsutkastet fra Idrettskretsen, og 

har ingen ytterligere kommentarer 

enn de som er tidligere gitt. 

 

 

 

 

 

- Orkanger IF vil i 2020 prioritere 

billotteriet med forventning at alle 

avdelinger i OIF bidrar der. De 

avdelingene som likevel ønsker det 

står fritt til å selge lodd for Orkanger 

lotteriet. Daglig leder videresender e-

post fra Orkanger A til avdelingene i 

OIF. 

04/20 Eventuelt 

 

Rent Idrettslag 

- Kommunelege Jimmy Wikell har 

tilbudt å holde foredrag for 

avdelingene i OIF vedr. kosthold-

trening. Daglig leder videresender 

informasjonen til avdelingene. 

 

 



Fond Orkland kommune 

- Karin Røttereng orienterte om 

kommunens fond for støtte til 

fritidsaktiviteter. 

- Daglig leder videreformidler 

informasjonen til avdelingene i OIF. 

 

Retningslinjer for 

overnattingsturneringer/cuper 

- Arbeidsutvalget ser på retningslinjer 

til neste styremøte, og presenterer for 

styret. 

 

 

 

 

Orkanger 03.02.2020       

 

 

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

Ove Aanonsen    Tor Bach    Eivind Selven 

 

 

 

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

Hege Berg    Oda Sterten   Hermann Lund 

 

 

 

………………………. ……………………………  ………………………….. 

Karin Røttereng   Atle Olav Sognli   John Forvik   

  

  

 

……………………… 

Anders R. Skjøld 


