
REFERAT FRA STYREMØTE 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 06.08.2013             Kl.  19.00                        Sted:  Klubbhuset 

 

Til stede 

John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Tor Bach, Marit Mjøen, Unn Knudsen, 

Atle O. Sognli, Janne Sommerschild Wiggen og Rudolf Larsen 

Atle Wormdal (Sak 82/13) og Øyvind Togstad (Sak 83/13) 

Meldt fravær Eivind Ross og Knut Even Wormdal. 

Ikke møtt  

 

 

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

    

 

   82/13 

    

Orientering om Ulvåsveien 

Atle Wormdal redegjorde for praktiseringen 

av drift og vedlikehold av Ulvåsveien og 

overleverte materiell i forbindelse med at han 

slutter som ansvarlig for veien. 

Hovedstyret ved daglig leder 

overtar ansvar for drift og 

vedlikehold av Ulvåsveien. 

Regnskapsmessig opprettes 

eget prosjektnummer. 

 

    

   83/13     

    

Orientering om Kunstgressbanen 

Øyvind Togstad gjennomgikk status for 

prosjektet pr. 06.08.13. Etter at 

hovedentrepriser er godkjent, nødvendig med 

ny gjennomgang av budsjett/finansiering. 

Det opptas nye forhandlinger med Orkdal 

kommune og Elkem Thamshavn om 

pumpeanlegg og levering av lavtemperatur 

varmtvann etter dannelsen av IKAS. 

Tas til orientering. 

Rudolf Larsen, Øyvind 

Togstad og Svein Haarsaker 

delegeres fullmakt som 

styringsgruppe for 

gjennomføringen innenfor de 

inngåtte økonomiske rammer 

og avtaler. 

       

     

  84/13 

    

COOP bedriftskort 

Tilbud fra COOP om å gå inn på en ordning 

for handel med kredittkort 

Leder undersøker med Coop 

nærmere og betingelser og 

praktisering. Saken legges 

fram for avdelingsmøte før 

endelig vedatk. 

     

    

   85/13 

 Friidrettsanlegget 

Testrapport for friidrettsdekke fra ISA Sport 

Nordic av 11.07.2013 godkjent av STFK, og 

rest spillemidler, kr. 750.000 utbetalt 

06.08.13. Momsrefusjon ennå ikke avklart, 

men vil bli utbetalt sept. 2013.  

Reklamasjon på dekke? 

.Daglig leder følger opp avtale 

med hovedendtreprenør om 

evt. følgeskader på banedekke  

(ref. korrespondanse 18.04.13) 

 

   86/13 

 

 

 

 

Fullmakt til daglig leder 

Rudolf Larsen tiltrådte som daglig leder i 

OIF 01.08.2013 i 50% stilling. 

Hovedstyret gir daglig l eder i 

OIF fullmakt til å 

attestere/anvise utbetalinger på 

vegne av OIF i fellesskap med 

styreleder/hovedkasserer. 

 

  



 

87/13 

 

Referatsaker 

 Tor Bach la fram halvårsregnskap 

 Liste over medlemsrestanser 

Tatt til orientering 

Må kvalitetssikres før 

purringer sendes ut. 

 

 

 

 

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

      John Ivar Evjen             Geir Knutzen       Tor Bach  

       

 

 

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

         Marit Mjøen              Unn Knudsen                 Atle O. Sognli 

 

………………………………  ………………………. 

Janne Sommerschild Wiggen                Rudolf  Larsen    

             Referent 


