
REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 

 
Avdeling Avdelingsmøte 

Dato 23.05.2013           Kl.:  19.00                   Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Fra hovedstyret:John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Tor Bach, Eivind Ross, 

Marit Mjøen, Rudolf Larsen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Fra avdelingene: Stein Atle Gangås (fotball), Rolf Værnes (O-avd.), 

Øyvind Togstad (Anlegg og håndball) og Olav Løfshus (ski). 

Meldt fravær Turnavd, og Ulvåshytta. 

Ikke møtt  

 

 

     

     

 

Informasjon fra avdelingene 

Fotball 

Stor aktivitet, men for tiden likviditetsproblemer. Nesten kr. 200 000 

i åpne poster. Bidrag gis fra Diamonds-lotteriet. Medlemskap for 

aktive er fulgt opp, og flere er registrert med medlemskap etter 

oppfølging. 

O-avd. 

Sesongen er startet. Det er sendt ut informasjonsbrosjyre til skolene 

ved Orkanger og Evjen. Ca. 25 barn er møtt på treninger. 

Nærmiljøkartene til bruk i skoleområdene er sendt skolene. Det bes 

om at dokumenter sendes ny kasserer i avdelingen. Det er mottatt 

aktivitetstilskudd på ca. kr. 10 000 fra orienteringsforbundet. 

Skiavd.   

Det er god likviditet i avdelingen. Det jobbes med ny tidtakerbu i 

Ulvåsen. Det er mottatt tilbud på materiell og det er inngått bra med 

avtaler i støtte. Det jobbes med Bråttåbjønnj. Det jobbes for å holde 

aktive i gang til litt eldre klasser enn tidligere. 

Håndballavd. 

Ingen problemer med økonomien. Avdelinga står som arrangør av 

regional talentsamling i slutten av juni. Det er økte kostnader, som 

skyldes økt aktivitet. Ved utbygging av Orklahallen var det en 

forutsetning fra Orkdal Kommune om OIF stiller med 500 timer i 

dugnad ved utbygging. Det kan ikke være riktig at avdeling står for 

denne dugnaden alene.  

OIF Anlegg 

God kontroll på økonomien. Det er investert i varmepumpe,  

TV er innkjøpt og kanon er montert i klubbhuset. Resultattavle og 

flaggstenger ved hovedbanen monteres i løpet av få dager. 

Tennisbanen er forbedret og det søkes kommunen om tilskudd til 

ytterligere oppgradering. Det jobbes med planer for tribuneanlegget. 

Det vil bli kjøpt inn lydanlegg som dekker hele Idrettsparken. Stor 

aktivitet innen avdelingen. Det er etablert en pensjonistgruppe som 

foretar arbeid i Idrettsparken på dagtid. 

 

       



 

 

 

 

    

Orientering fra kasserer. 

De fleste avdelinger ligger godt an i forhold til budsjett. 

Kunstgressbanen 

Det er målsetting at utbyggingen blir igangsatt inneværende år. 

Fotballavdelinga skal drøfte samarbeidsavtalen med Orkla FK og 

Orkdal Kommune 23.05.2013. Finansieringen av kunstgressbanen  

viser gode prognoser og nærmer seg fullfinansiering. 

Ansettelse av daglig leder 

Det er igangsatt intervju av søkere. 

Åpning om friidrettsanlegget 22. juni 2013 

Åpning av anlegget er under planlegging. Det skal sendes ut 

invitasjoner i løpet av neste uke. I tillegg til den offisielle åpningen 

blir det aktivitetstilbud i enkeltøvelser. Lag i nærområdet er invitert 

til å stille i stafettkonkurranse.  

Hovedsponsoravtaler 

Avtale med Coop Orkla Møre er undertegnet og oppgjør blir foretatt  

1. juni.  

Eventuelt 

-Styret stiller seg positiv til å delta med stand under Orkdal    

Kommunes jubileumsmarkering på Orkdal Rådhus 11. – 20. juni. 

Materiell er på lager og lar seg enkelt montere. 

-Offisiell åpning av bane 3 og basishall i Orklahallen er fastlagt til 

17.-20. november. Orkdal Idrettsråd er invitert til å delta med 

aktiviteter. Det holdes idemøte på Orkdal Rådhus 6. juni. Det 

henstilles om at samtlige avdelinger blir representert på møtet. 

 

 

 

 

…………………….. 

Knut Even Wormdal 

Referent 

 

 


