
REFERAT FRA STYREMØTE  

 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 02.05.2012           Kl.:   19.00                       Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Tor Bach, Eivind Ross,  

Anne Kristin Vullum, Rudolf Larsen, Atle O. Sognli og  

Knut Even Wormdal. 

Meldt fravær Marit Mjøen 

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

 

    

     

 

   36/12 

    

Idrettsparken 

Arbeidet med friidrettsanlegget går 

veldig bra. Leverandør av dekke vil 

ha seks uker til legging etter at 

asfalten tillater legging. Tidligst 

oppstart av legging av dekke vil 

være ca. 15. juli. 

Ekstra kostnader kan påløpe for 

planering av masse sør for banen. 

Tas til orientering. 

 

     

 

 

 

 

 

   37/12      
 

   

Tennisbanen 

Kostnadsoverslag er kommet på 

kr. 92 000 som inkluderer rydding 

og innkjøp av materiell. Ved 

etablering av banen ble anlegget 

tildelt kr. 275 000 i spillemidler. 

For tildeling av spillemidler for 

rehabilitering, må overdragelse av 

anlegget fra Orkla Tennisklubb til 

OIF være gjennomført. Dette er en 

omfattende prosess. 

Det søkes i stedet om nærmiljø-

midler, hvor det kan tildeles inntil 

kr. 40 000. 

Tas til orientering. 

     

 

 

 

    38/12 

Referatsaker 

-Brev fra Orkdal Energi om avslag 

 på søknad om sponsormidler. 

-Mange mailer fra medlemmer som 

 har meldt opphør av medlemskap 

 på tidligere tidspunkt, og som har 

 mottatt purring. 

-Det er sendt påmelding for  

 deltagelse i friidrett for ett medlem. 

 



-Det har vært flere endringer på dato  

 for oppfølgingsmøte i klubb-    

 utvikling. Møtet blir holdt 22. mai.  

-Møte i Orkdal Idrettsråd 3. mai.  

     

 

 

 

 

 

   39/12 

Eventuelt 

Orkanger Aktivum markerer i år  

50 årsjubileum. 16 frivillige lag og 

organisasjoner er medlemmer. På 

OAs årsmøte ble det vedtatt at det 

skal etableres en felles utstilling og 

profilering av de enkelte 

organisasjonene. Felles opptog  

23. juni skal også drøftes.  

Orkanger Aktivum ber om at to 

personer representerer OIF i en 

komite for utstilling og opptog.   

Rudolf Larsen og Tor Bach 

representerer OIF i komite for utstilling 

18. – 24. juni, og opptog 23. juni. 

 

 

 

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

     John Ivar Evjen            Geir Knutzen                    Tor Bach 

 

 

 

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

  Anne Kristin Vullum              Eivind Ross         Rudolf Larsen 

      

 

 

 

    ……………………………. 

                     Knut Even Wormdal 

       Referent 

 

 

 


