
REFERAT FRA STYREMØTE 

 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 18.04.2012           Kl.:   20.00                       Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Thor Bach, Anne Kristin Vullum,  

Eivind Ross, Rudolf Larsen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Marit Mjøen deltok fra sak 33/12. 

Meldt fravær  

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

 

    

 

   31/12 

 

Prosjekt Klubbutvikling 

Det er gjennomført en kveld i 

Prosjekt Klubbutvikling, hvor det 

ble tatt ut fire fokusområder: 

Kommunikasjon internt og eksternt, 

styrka samhold, opplæring og 

utvikling. Kurset videreføres med ny 

kurskveld. 

Klubbutviklingskurset holdes 24. april 

2012 kl. 18.00 i Orklahallen. 

 

 

 

 

    

 

  32/12 

 

 

 

     

    

Orientering omTennisbanen 

OIF sendte i oktober 2011 

henvendelse til Orkdal Kommune 

med meddelt interesse om å overta 

tennisbanen i Idrettsparken etter 

Orkla Tennisklubb. 

Rudolf Larsen orienterte om banens 

tilstand, og kontakt med Orkdal 

Kommune. Det har vært gjort flere 

forsøk på å få avtalt møte med 

Orkdal Kommune for utarbeidelse 

av ny avtale. Saken er ikke avklart.   

Rudolf Larsen følger opp saken. 

    

 

 

   

   

  

  33/12 

Status Friidrettsanlegg 

Rudolf Larsen orienterte fra møtet i 

styringsgruppa 16. april. Masseuttak 

er foretatt. Noe masse er plassert til 

bruk til BMX-bane på tivolitomta. 

Resterende masse blir plassert sør 

for friidrettsanlegget/hovedbanen.  

Hovedbanen kan benyttes til fotball i 

en stor del av sommeren.  

Det etableres egen prosjektkonto i 

hovedlagets regnskap. Det er fjernet 

løvtrær rundt banen.  

Tas til orientering. 



 

Eventuelt løvfall på nytt dekke kan 

være uheldig. Det har vært avholdt 

orienteringsmøte med naboer av 

anlegget. 

    

 

   34/12 

Høringsuttalelse ny kraftlinje til 

NVE. 

Elkem Thamshavn har søkt om 

konsesjon for flytting av kraftlinja 

mellom Evjensbakkan og 

Thamshavn. Dette blir gjort for å 

fristille mer areal ved utbygging av 

Perbakkan/Joplassen boligfelt. Det 

søkes om trase som fører linja 

gjennom Ulvåsmarka og det mest 

benyttede utfartsområdet. OIF 

ønsker annet trasevalg, og det er 

utarbeidet forslag til uttalelse.  

Styret slutter seg til uttalelsen. 

    

 

   35/12 

Møteplan 

Det er hensiktsmessig å fastsette 

møteplan. 

Styremøter: 

02.05. – 13.06. – 27.06. – 15.08. 

Avdelingsmøte 

30.05. 

Alle møter starter kl. 19.00. 

 

 

 

 

 

.................................... ...........................................     ........................................... 

     John Ivar Evjen            Geir Knutzen      Thor Bach 

 

 

 

.................................... .............................................      ........................................... 

       Eivind Ross         Anne Kristin Vullum     Marit Mjøen  

 

 

 

            ……………………. 

                                                        Knut Even Wormdal 

          Referent 

 

 

 


