
REFERAT FRA STYREMØTE 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 02.05.13.            Kl.:  19.00                Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

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

Unn Knudsen, Rudolf Larsen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Ivar Sognli og Arne Tungen var invitert til behandling av sak 52/13. 

Meldt fravær  

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

 

     

  

   52/13 

 

Kontrollkomite 

Det ble foretatt en gjennomgang av 

rutiner for kontrollkomiteens 

oppgaver, utarbeidet av NIF.  

Det var noe uklarhet i hvordan 

komiteen skal fungere, og antall 

representanter i komiteen.   

Ivar Sognli utarbeider forslag til 

retningslinjer for kontrollkomiteen og 

sammensetning av representanter. 

     

 

   

   53 /13 

Manglende medlemsskap for 

aktive/ledere i fotball. 

Det er registrert at flere personer 

som representerer fotballavdelinga 

er uten medlemskap. Det er ikke 

anledning til å representere OIF uten 

at medlemskap foreligger.  

Leder tar kontakt med leder i 

fotballavdelinga. Medlemskap skal 

bringes i orden, med frist 1. juni 2013. 

     

    

 

  54 /13 

Vegansvarlig Ulvåsveien 

Tidligere ansvarlig for Ulvåsveien 

har trukket seg fra funksjonen. 

Funksjonen vurderes lagt til daglig 

leder. Fram til ansettelse av daglig 

leder må styret ta ansvaret. 

Styret tar ansvar for funksjonen inntil 

ansettelse av daglig leder. 

       

 

   

 

  55 /13 

Ujevnheter friidrettsbanen. 

John Ivar Evjen redegjorde for status 

i saken. Eventuelle tiltak må 

avventes til teleløsning er opphørt.  

Det er gjort henvendelse til 

entreprenør om saken. Det vil bli tatt 

standpunkt til reklamasjon på et 

senere tidspunkt.  

Saken tas til orientering. 

    

 

    

    

    56/13 

Kunstgressbanen 

Det er fortsatt uenighet om 

avtaleforslag  mellom Orkla FK og 

OIF om drift og eierskap i 

eksisterende og ny kunstgressbane. 

For at utbygging skal gjennomføres i år 

kreves avtale undertegnet innen  

15. mai 2013. 



Anbud på kunstgressbanen er 

mottatt, og ligger under budsjettert 

byggekostnad. 

For utbygging i år må det foreligge 

en avtale snarest mulig. 

    

 

 

 

   57/13 

Åpning friidrettsbanen 

Arrangementskomiteen har besluttet 

offisiell åpning av friidrettsanlegget 

den 22. juni 2013 kl. 12.00. 

Arrangementet vil innholde 

snorklipping av ordfører Gunnar 

Lysholm, taler, friidrettsaktiviteter 

og servering til inviterte gjester. 

Saken tas til orientering. 

    

 

 

   58/13 

Lokaler for Atletavdelingen 

Atletavdelingen har behov for nye 

lokaler. Det leies i dag lokaler av 

Orkdal MC. Det er vurdert nye 

leieforhold, men det velges å 

opprettholde dagens leieforhold til 

eventuell bygging av egne lokaler 

for OIF. 

Saken tas til orientering. 

     

    

    

   59/13 

Samlokalisering dusj- og 

garderobebygg. 

Det er tatt initiativ overfor mulige 

samarbeidspartnere om felles bygg, 

knyttet til nytt dusj og 

garderobebygg i Idrettsparken. 

Saken tas til orientering. 

    

 

 

 

   60/13 

Daglig leder 

John Ivar Evjen orienterte om at det 

er kommet inn en søknad til 

stillingen. Søknadsfrist er 15. mai 

2013. Styret må vurdere om 

ansettelse skal være på åremål eller 

ikke. Prøvetid vurderes å settes til 

seks måneder. 

Forhold knyttet til ansettelse besluttes 

på et senere tidspunkt. 

   61/13 Orienteringssaker Ingen saker til orientering. 

   62/13 Eventuelt Ingen saker til behandling. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Styremøte 02.05.2013.     
 

 

 

 

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

      John Ivar Evjen   Tor Bach        Eivind Ross 

 

 

 

 

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

       Marit Mjøen             Unn Knudsen       Geir Knutzen 

 

 

 

 

                                                      …………………….. 

       Knut Even Wormdal 

           Referent 

 

 

 


