
REFERAT FRA STYREMØTE 

 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 27.06.2012           Kl.:   19.00                       Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

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

Rudolf Larsen og Knut Even Wormdal.  

Meldt fravær Eivind Ross og Atle O. Sognli. 

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

 

    

 

    

   40/12   
 

Økonomi 

Ingen rapportering denne måned. 

Bilag skal være innlevert innen  

2. juli. Kasserer har sendt mail til 

avdelingene om dette. Ingen har gitt 

tilbakemelding om at dette ikke er i 

orden. Hovedlaget har kr. 165 000 pr 

26. juni disponibelt på driftskonto. 

Saken tas til orientering. 

 

 

     

    

 

  41/12 

Idrettsparken 

Nylig gjennomgang av friidretts-

anlegget. Det foreligger klage fra 

nabo om at plantede trær er for små, 

og krever trær på 2.5 meter. Orkla 

Maskin blir ferdig med asfaltering 

fredag 29. juni. Dette er i henhold til 

tidsplanen. Dersom været gjør det 

mulig blir legging av toppdekke 

igangsatt 16. juli, med ferdigstillelse 

i løpet av august.  

Saken tas til orientering 

 

 

  42/12 

Alarm klubbhuset 

Det er kommet innspill på alarm for 

innbrudd og brann. 

Nøkkelkortsystem vurderes. 

John Ivar Evjen undersøker pris på 

tiltakene. 

 

 

  43/12 

Forberede søknader om støtte. 

Frist for spillemiddelsøknad er  

1. oktober og kommunale midler  

1. april hvert år. Frist for 

momskompensasjon er 15. august. 

John Ivar Evjen sørger for søknader 

innen frist i samarbeid med  

Rudolf Larsen og Tor Bach. 

 

 

  44/12 

Hege Opøiens begravelse 

Hege Opøyen hadde tillitsverv i 

OIF, og styret drøftet kondolanse-

oppmerksomhet i begravelsen. 

Hovedstyret dekker kostnad for krans. 

Avdelingene kan selv avgjøre om 

pengegave skal gis. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   45/12 

Orienteringssaker 

-Avslag på søknad om registrering 

av eierskifte på traktor mottatt fra 

Statens vegvesen. 

-Det er mottatt brev fra NIF som 

opplyser om ny kampanjerunde i 

2013 når det gjelder innsamling av 

mobiltelefoner. OIF har mottatt  

kr. 27 860 for forrige kampanje-

periode. 

-Lotteri- og stiftelsestilsynet 

inviterer til Pengespelkonferanse i 

Førde 26. september. 

-Forhåndsvarsel om tilbakekalling 

av godkjenning som lotteriverdig 

organisasjon for ikke innmeldt 

omsetning med frist 1. juni 2012. 

OIF har meldt inn omsetning. 

-Brev fra inkluderingsutvalget om 

avholdt møte 11. juni 2012. 

-Det er mottatt forespørsel fra 

Løkken IF om lån av såmaskin. 

-Mottatt brev fra Orkdal Sparebank 

om at OIF er tildelt kr. 35 000 i 

gavemidler. 

-Mail fra Orkdal AUF som jobber 

med å skaffe dugnadsfolk til videre 

arbeid med tennisbanen. 

 

 

 

   46/12 

Søknad om bevilgning til 

markaløypa. 

Siste vinter kjørte løypemaskina seg 

fast i et bløtt parti av markaløypa. 

Det er behov for å legge om løypa 

for å unngå lignende uhell senere. 

Det søkes om tilskudd på kr. 12 000.  

Hovedstyret bevilger inntil kr. 12 000  

til kostnader for omlegging av trase. 

 

 

 

   47/12 

Søknad om dekning av egenandel 

etter skade på bil. 

I forbindelse med offentlig ærend 

for OIF i Idrettsparken ble Rudolf 

Larsens bil påført skade på  

kr 11 227 av fotball. Det søkes om 

dekning av egenandel på kr. 6 000.  

Søknad om dekning av egenandel på  

kr. 6 000 innvilges.  

 

 

   48/12 

Søknad om lån av klubbhuset. 

Det er mottatt forespørsel om gratis 

leie av klubbhuset for ”Mødregruppe 

for flyktninger i Orkdal kommune” 

Søknaden oversendes klubbhusstyret 

for innstilling. 



2 timer annenhver onsdag på dagtid. 

 

 

 

 

   49/12 

Eventuelt 

Rudolf Larsen orienterte fra møte i 

Orkdal Idrettsråd 19. juni. 

Det blir gitt tilskudd på  

ca. kr. 33 000 til drift av marka-

løypa.  

Tildeling av kommunale midler på 

kr 33 608 til aktivitet og kr. 73 574 

til drifta av anlegg i henhold til 

vedtak i Orkdal Kommune.  

Tas til orientering. 

 

 

 

 

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

      John Ivar Even              Geir Knutzen                  Tor Bach 

 

 

 

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

       Marit Mjøen         Anne Kristin Vullum       Rudolf Larsen  

 

 

 

           …………………….. 

       Knut Even Wormdal 

         Referent 

 

 

 


