
 

REFERAT FRA STYREMØTE 11.08.2014 

 
Avdeling  

Dato  11.08.2014          Kl.  19.00                          Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

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

Hans Kringstad, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Marit Mjøen var invitert til sak 63/14. 

Meldt fravær Janne Sommerschild Wiggen og Kjersti Løkken. 

Ikke møtt  

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

     

 

    

 

   61/14 

 

   

Orientering om IKAS og avgang leder i 

OIF. 

Geir Knutzen orienterte fra saken om IKAS 

og Asbjørn Knudsen sin fratredelse som 

leder. 

Tor Bach som en av OIFs representanter i 

styret for IKAS orienterte om sine 

vurderinger for videre prosess fram til 

stiftelse av IKAS. 

Saken tas til orientering. 

     

 

    

 

   62/14 

 

    

Status økonomi prosjekt KGB og lagets 

aktivitet. 

Tor Bach orienterte om at økonomien i 

avdelingene er tilfredsstillende. 11er og 7er 

kunstgressbaner er fullfinansiert, men det 

krever forskuttering av hovedlagets midler i 

påvente at utbetaling av sponsormidler, 

spillemidler og momskompensasjon. 

Saken tas til orientering. 

    

 

    

   

 

   63/14 

Medlemsregister – inn og utmeldinger. 

Tor Bach orienterte om at medlemsregister 

og økonomisystem ikke kommuniserer. Det 

vil si at det ikke er nok å melde inn/ut 

personer i medlemsregisteret. Det må også 

foretas endring i økonomisystemet. 

Marit Mjøen viste muligheter for 

registrering og utmelding i 

medlemsregisteret. Systemet er utviklet 

positivt for registreringer og for å søke opp 

medlemmer. 

Saken tas til orientering. 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

   64/14 

Byfest 22.08.2014. 

Hovedstyret var sentral ved åpningen av 

nye kunstgressbaner, som ble 

sammenfallende med markering av 

Orkanger som by 1. juli. Styret henstiller til 

avdelingene om å melde sin interesse for 

deltagelse i byfesten 22. august. Dersom det 

er klart med leieavtale med Orkdal 

Kommune om leie av kontor i Frivillig-

sentralen vurderer styret å markere dette 

den 22. august.    

Styret vurderer deltagelse i 

byfesten 22. august dersom 

avtale om leie av kontor ved 

Frivilligsentralen er klar. 

     

 

    

   65/14 

Utdeling av hedersbevisniger 

Det er invitert til utdeling av 

hedersdiplomer til fire personer til en 

sammenkomst på Moon Restaurant  

22. august. Det er meldt fravær fra en av de 

som skal hedres.   

Saken tas til orientering. 

    

 

 

   66/14 

Status kontor i Orkdalsveien. 

Det foreligger muntlig godkjenning av at  

OIF får framleieavtale med Orkdal 

Kommune om leie av kontor i 

Frivilligsentralens lokale i Orkdalsveien. 

Det gjenstår å avtale leiepris. 

Tor Bach og Knut Even 

Wormdal gis fullmakt til å 

forhandle leiepris med Orkdal 

Kommune. 

    

 

    

 

 

 

   67/14 

 

Avtale mellom Orkdal Kommune og OIF 

om kompensasjon for utstyr i basishall. 

Turnavdelinga har laget en detaljert liste 

over utstyr i basishallen som er OIFs 

eiendom. Det er oppført verdi med av-

skriving over ulike antall år etter objektets 

varighet. Totalt utgjør årlig avskrivning ca. 

kr. 61 000. Utstyret disponeres av leietakere 

av basishallen. OIF har søkt kommunen om 

tilskudd som dekker avskrivningen. Styret 

registrerer med skuffelse at kommunen ikke 

har besvart henvendelsen.  

Saken tas til orientering. 

    

    

   68/14 

Fordelig av oppgaver i styret. 

Det er en del oppgaver som må defineres og 

fordeles blant styremedlemmene. Styret 

ønsker å se dette i sammenheng med 

oppgaver for daglig leder.  

Styret vurderer oppgaver etter 

fastsettelse av arbeidsoppgaver 

for daglig leder. 

    

 

    

   69/14 

Møteplan ut 2014 

Geir Knutzen har laget forslag til møteplan 

for høsten 2014. Styret slutter seg til 

forslaget. 

Møteplan for høsten 2014. 

23.09: Hovedstyre kl. 19.00 

21.10: Hovedstyre kl. 17.30 

21.10: Avdelingsmøte kl. 19.00 

18.11: Hovedstyre kl. 19.00 

09.12: Julemøte kl. 18.00 



    

 

 

 

 

 

 

 

   70/14 

Eventuelt 

Det er mottatt brev fra Orkdal IL som viser 

til samarbeidsavtalen innen idretten i 

Orkdal Kommune. I den anledning gis det 

uttrykk for at det er trist at det på Orkanger 

Vels hjemmeside er lagt ut en artikkel som 

OIL oppfatter som kritikk mot OIL, Knyken 

og Toppidrettsveka. Dette i lys av at 

artikkelen er skrevet av et varamedlem i 

OIFs hovedstyre. 

Styret kan ikke se at dette er en sak for OIF, 

og mener at tillitsvalgte i OIF må gis 

anledning til å delta i samfunnsdebatten i 

andre organ og organisasjoner når de ikke 

representerer OIF. 

Styrets leder besvarer brevet ut fra styrets 

behandling av brevet. 

Fungerende leder Geir Knutzen 

besvarer brevet fra Orkdal IL, 

datert 07.08.2014. 

 

 

 

 

 

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

      Geir Knutzen      Tor Bach                 Kjersti Løkken  

 

 

 

 

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

 Unn Knudsen                       John Ivar Evjen        Hans Krigstad 

 

 

 

………………………… 

Knut Even Wormdal 

           Referent 

 

 

 


