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Avdeling  

Dato  23.09.2014          Kl.  19.00                          Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

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

Kringstad, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Meldt fravær Janne Sommerschild Wiggen 

Ikke møtt Kjersti Løkken 

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 
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Styrets sammensetning 

Asbjørn Knudsen har trukket seg som leder 

av OIF og Kjersti Løkken har bedt seg fritatt 

fra vervet som styremedlem. 

Styret mener at det skal foreligge gyldig 

grunn for å tre ut av verv i OIF.  

Asbjørn Knudsens avgang aksepteres ut fra 

en spesiell situasjon. Styret anser Kjersti 

Løkken til å være styremedlem inntil neste 

valg. 

Asbjørn Knudsen fritas fra 

vervet som styreleder i OIF.  

Hans Kringstad, som  

1. varamedlem, tiltrer styret 

som fast medlem. 
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Status økonomi/likviditet/reduksjon i 

momskompensasjon. 

Momskompensasjonen ved kostnader for nye 

kunstgressbaner vil bli utbetalt i 2015.  

OIF blir ikke skadelidende for vedtak om 

redusert momskompensasjon for 2014.  

Tor Bach orienterte om investerings-

kostnadene ved bygging av kunstgressbaner. 

Totale investeringer er ca. kr. 13 mill og ved 

forventet momskompensasjon på 90% er 

anlegget fullfinansiert. 

Saken tas til orientering. 
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Leieavtale kontor Orkdalsveien. 

Det er undertegnet leieavtale ved 

Frivilligsentralens lokaler i Orkdalsveien. 

Kontoret vil være etablert innen 1. oktober. 

Saken tas til orientering. 
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Status IKAS AS v/Tor Bach 

OIFs valgte representanter til IKAS AS har i 

møte i et framtidig IKAS AS lagt fram en 

rekke punkt det må tas hensyn til ved 

etablering av IKAS AS. 

Øvrige medlemmer var ikke forberedt på 

drøfting av innspillet fra OIF. 

Saken tas til orientering. 
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Strategi/investeringer 2015 

Styret føler at det er behov for økning av 

lagerkapasitet for utstyr til aktivitet i 

Idrettsparken. Det er naturlig at OIF 

kartlegger behov og foretar kostnads-

beregning for et eventuelt lagerbygg. 

OIFs Anlegg bes om å 

kartlegge behov for lagring av 

utstyr til aktiviteter i 

Idrettsparken, samt utarbeide 

kostnadsoverslag og forslag til 

eventuell plassering. 
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Driftstilskudd STFK 2014 

Det er mottatt brev fra Sør-Trøndelag 

Fylkeskommune med informasjon om at det 

kan søkes om tilskudd til drift av 

idrettsanlegg av regional betydning. Tor Bach 

har vært i kontakt med Fylkeskommunen om 

OIF kan være aktuell søker. Mye tyder på at 

OIF ikke er kvalifisert til tilskudd. 

Saken tas til orientering. 

    

 

    

   77/14 

 

 

Eventuelt 

-Det er mottatt brev fra Elisabeth Mælen   

Lunde som ønsker å gjenoppta saken om 

fjerning av trær som Lunde mener har stått på 

deres eiendom. Fjærning av trær ble foretatt 

ved anleggelse av nytt friidrettsanlegg. 

Saken oversendes Svein 

Haarsaker for vurdering.  
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Orienteringer 

-John Ivar Evjen har tatt initiativ til at    

nødvendige tiltak for vedlikehold av  

Ulvåsveien blir gjennomført. 

-Det er inngått leieavtale med OTI-sentret om 

leie av 270 m2 lokale til danseundervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

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

        Geir Knutzen    Tor Bach                Unn Knudsen       

 

 

 

 

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

       Hans Kringstad                        Atle O. Sognli            Knut Even Wormdal                     

               Referent  

 

 

 


