
 
REFERAT FRA STYREMØTE 28.04.2015 
 
Avdeling  
Dato  28.04.2015          Kl.  19.00              Sted:  Frivilligsentralen 
 
Tilstede 

Geir Knutzen, Tor Bach, John Ivar Evjen, Rannveig Meland,  
Nils Høeg og Hans Kringstad.  
Knut Even Wormdal møtte som daglig leder. 

Meldt fravær Marthe H. Frotjold og Atle Olav Sognli 
Ikke tilstede Liv Janne Syrstad og Marit Figenschau. 
 
Sak nr. Begrunnelse Vedtak 
     
    
 
 
    
 
   19/15   

Regnskap for januar og februar 2015 
v/Tor Bach 
Det er mottatt regnskapstall for januar og 
februar 2015. Regnskapskontoret har vært 
benyttet til å ferdigstille søknader om 
spillemidler for 11’er bane, 7’er bane og 
undervarmen. Dette skal revideres av 
kommunenes revisor. Søknadene danner også 
grunnlag for søknad om momskompensasjon. 
Søknadene om kompensasjon utgjør  
kr. 2 450 000 som kommer til utbetaling ved 
100% dekning. 

Søknader om spillemidler 
godkjennes som presentert.. 
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Klubbadmin – orientering v/Tor Bach 
NIF ønsker at alle idrettslag skal inn på 
datasystemet ”Klubbadmin”. Dette er en 
sentral database for idrettslagene. Systemet 
gjør det lettere å drifte medlemsregister for 
OIF og medlemmer/pårørende kan lselv 
endre kontaktinformasjon. 

Tas til orientering 
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Møteplan for april, mai og juni 2015 
Det var tidligere i år fastsatt møteplan fram til 
årsmøtet 25. mars. For å sikre best mulig 
deltagelse i styremøtene foreslås det 
møteplan fram til ferien. Etter signaler fra 
nye styremedlemmer kan møtene som 
tidligere legges til tirsdager.  

Møteplan fram til ferien: 
Tirsdag 19.05. kl. 19.00. 
Tirsdag 09.06. kl. 19.00 

     
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   23/15 

 
Lager for friidrett og fotball 
Det blir etter all sannsynlighet slik at Røde 
Kors overtar leieforholdet for lager på Nedre 
Rømme, ref. årsmøtevedtak. 
Det må derfor vurderes løsning for lagring av 
utstyr i Idrettsparken som midlertidig løsning. 
Knut Even Wormdal har vært i samtale med  
Coop Extra Bygg som kan være interessert i 
en gunstig avtale om kjøp med reklameavtale 
som gjenytelse. Aktuell leverandør Jabo. 
Dersom det inngås en gunstig avtale om kjøp 
kan det være mulig å selge bod/hytte uten 
tap. 
Lager må også sees i sammenheng med at 
fotballavdelinga benytter flere boder for de 
ulike lag, slik at antall lagringsobjekt i 
Idrettsparken reduseres.     

 
Forslag til vedtak: 
Arbeidet med å anskaffe lager 
ved å benytte bod/hytte som 
midlertidig lager videreføres. 
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Eventuelt 
Det ble reist spørsmål om registrering av 
IKAS og låneterminer forskuttert av OIF. 
Knut Even Wormdal besvarte spørsmålene. 

 

 
 
 
 
 
 
.................................... ...........................................     ........................................... 
     Geir Knutzen    Tor Bach   John Ivar Evjen      
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    Rannveig Meland                          Nils Høeg                          Hans Kringstad 
      
 
 
                                              ……………………………. 
                                                Knut Even Wormdal 
                  Referent 

 
            
 
 
 


