
 

REFERAT FRA STYREMØTE 24.06.2015 

 
Avdeling  

Dato  24.06.2015          Kl.  19.00                          Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Geir Knutzen, Tor Bach, Liv Janne Syrstad, Nils Høeg, 

Marthe H. Frotjold og Hans Kringstad.  

Knut Even Wormdal møtte som daglig leder. 

Meldt fravær John Ivar Evjen og Atle O. Sognli 

Ikke møtt Marit Figenschau og Rannveig Meland. 

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 
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Nytt dusj– og garderobebygg 

OIF Anlegg har med bistand fra  

ON arkitekter utarbeidet en grovskisse for 

nytt dusj- og garderobebygg i Idrettsparken. 

Det foreligger interesse fra Orkdal Røde Kors 

og Orkdal Janitsjar om lokaler i samme bygg. 

Det er skissert dusj og garderober i sokkel, 

med tre ulike alternativ. Skissen viser fire 

garderobesett med areal for 23 personer i 

hvert sett. Det kan klargjøres for ytterligere to  

garderobesett for senere ferdigstillelse. I 

tillegg er det tatt inn dommergarderober. 

På hovedplanet er det skissert innmeldt areal-

behov for Røde Kors og Orkdal Janitsjar, 

med egne kontor og arkiv. Felles areal kan 

benyttes av alle interessentene.  

Styrketreningsrom er plassert på hovedplanet. 

På ”loftet” foreslås det nettingavgrensede 

lagerrom for OIF. Tilgang til ”loftet” gis ved 

at det foreslås låvebru for å opprettholde 

dagens byggestil. 

Med bakgrunn i frist for søknad til 

spillemidler, som er 1. oktober, kan det være  

fornuftig å ferdigstille skisser og foreta en 

grovkalkyle over kostnader til søknad.   

Orkdal Røde Kors, Orkdal Janitsjar, 

fotballavdelinga, friidrettsavdelinga og 

hovedstyret har fått presentert grovskissen. 

Hovedstyret mener det må nedsettes en 

prosjektgruppe så snart som mulig.  

Det foreslås å nedsette en 

prosjektgruppe bestående av  

2 representerer fra OIFs 

hovedstyre, og en representant 

fra OIF Anlegg og en hver fra 

Orkdal Janitsjar og Orkdal 

Røde Kors. Gruppa skal 

utarbeide et prosjekt som gir 

OIF  grunnlag for å fremme 

spillemiddelsøknad innen 

fristen 01.10.2015. 

Geir Knutzen og Tor Bach 

representerer hovedstyret.  

 

 

 



 

 

 

 

Referat fra styremøte 24.06.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Geir Knutzen                                 Tor Bach              Liv Janne Syrstad 

       

 

 

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

          Nils Høeg              Marthe H. Frotjold   Hans Kringstad 

 

 

 

                                                 ………………………. 

                                                    Knut Even Wormdal 

        Referent 

 

 

 


