
 
REFERAT FRA STYREMØTE 01.03.2016 
Avdeling Hovedstyret 
Dato  01.03.2016          Kl.  19.00                          Sted:  Klubbhuset 
 
Tilstede 

Geir Knutzen, Tor Bach,  Nils Høeg, Marthe H. Frotjold,  
Hans Kringstad, Marit Figenschaug og Atle O. Sognli  
Knut Even Wormdal møtte som daglig leder. 

Meldt fravær Liv Janne Syrstad og John Ivar Evjen. 
Ikke møtt Rannveig Meland 
 
Sak nr. Begrunnelse Vedtak 
     
 
    
 
 
    
     
 
      
 
 
 
 
     9/16 
 
 
    

Saker til behandling på årsmøtet 
1.Årsmelding tidligere sendt styremed-  
lemmene ble presentert av  
   Knut Even Wormdal med noen endringer  
   og tillegg. 
2.Regnskapet for 2015 gjennomgått av  
   Tor Bach. 
 
 
3.Det foreligger ingen innkomne forslag til 
   behandling. 
 4.Fastsettelse av medlemskontingent for  
    2017. 
    OIFs vedtekter krever at medlems- 
    kontingenten for neste år fastsettes av  
    årsmøtet. 
    Styret ser ingen grunn til endring av  
    medlemskontingenten.  
 
5.Budsjett 2016 
   Tor Bach presenterte budsjettforslag for 
    2016. 
 
 
6.OIFs organisasjonsplan 
   OIFs vedtekter krever at organisasjons- 
   planen vurderes årlig og behandles på 
   årsmøtet. 
   Det foreligger ikke forslag som fører til 
   endring av planen. 
 
7.Valg 
    Valgkomiteens innstilling foreligger ikke. 

Vedtak 
Årsmelding for 2015 legges 
fram for årsmøtet med de 
endringer som foreslått. 
 
Vedtak 
Regnskapet legges fram for 
årsmøtet som presentert.   
 
Tas til orientering. 
 
Vedtak 
Det foreslås ingen endring av 
kontingtsatsene for 2017. 
Medlemskontingent for 2017 
fastsettes til: 
    Voksne kr. 200. 
    Barn kr. 100.  
 
Vedtak 
Budsjettforslaget for 2016 
legges fram for årsmøtet. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 Vedtak 
Legges fram uten endringer. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
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Justering av skisse Flerbrukshus 
Daglig leder har vært i møte med ON 
Arkitekter v/Raymond Gimse og KR 
Eiendom v/Kolbjørn Sivertsen for status i 
prosjektet. Det er god framdrift i prosjektet. 
Det har vært forhåndskonferanse med Orkdal 
Kommune. Her kom det fram at det muligens 
vil bli krevd heis mellom kjeller og 
hovedplan. ON Arkitekter har laget en ny 
skisse som ivaretar kravet om heis, samt noen 
tilpassinger  i vrimlearealet. 

 
Styret slutter seg til ny skisse 
for flerbrukshus. Det 
orienteres på årsmøtet  
14. mars. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Medlemsregisteret – tilgang for 
samarbeidspartnere 
Orkdal Sparebank har med bakgrunn i 
samarbeidsavtalen ytret ønske om tilgang til 
OIFs medlemsregister. OIF har i sak 39/11 
behandlet forespørsel fra Vianor i en 
eventuell samarbeidsavtale  og vedtatt: 
Medlemsliste utleveres ikke. OIF ønsker å 
motta verdikuponger for egen distribusjon til 
OIF-medlemmer. 

 
Medlemsregisteret gjøres ikke 
tilgjengelig  for samarbeids-
partnere.  
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Treffsted Olavsbu 
Leder av Stikomiteen har forespurt om 
Olavsbu kan disponeres til treffsted for 
markainteresserte en fast ukedag.  
Dette må betraktes som et godt forslag, både 
sosialt og ikke minst for rekruttering av 
frivillige dugnadspersoner til arbeidet på 
marka. ”Treffet” kan også benyttes til 
fordeling av praktiske løsninger og vurdering 
av nye tiltak. 

Olavsbu stilles til disposisjon 
som ”Treffsted” for 
markainteresserte en dag i uka. 
Det må oppnevnes en 
ansvarlig person for tiltaket. 
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Valg av personer til Orkdal Idrettsråds 
årsmøte 
OIF kan møte med inntil fem personer på 
Orkdal Idrettsråds årsmøte den 17. mars  
kl. 18.00. Valg av personer forfetas ikke av 
årsmøtet og må derfor velges av styret. 

Geir Knutzen, Tor Bach, Nils 
Høeg, Atle O Sognli fra styret 
og en fra avdelingene. 

    
 
   14/16 

Forespørsel om oppstart av ”Paintball” 
Det er mottatt henvendelse fra en 
privatperson om OIF kan etablere aktivitet 
med ”Paintball”. Henvendelsen bør besvares 
med vedtak i styret.  

Det etableres ikke aktivitet for 
”Paintball” i OIF. 
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Orienteringer 
-Melding fra Caverion om at firmaet ikke   
  ønsker å delta med støtteannonser. 
-Mail fra Orkdal Sparebank om gavemidler 
 og tiltak under samarbeidsavtalen. 
-Reguleringsplan for Idrettsparken. 

 
 
Tas til orientering. 
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Eventuelt 
-Nye samarbeidsavtaler er til vurdering. 
  Knut Even Wormdal refererte til foreløpige 
  kontakter. 

Det inngås forhandlinger med 
eventuelle nye samarbeids-
partnere. 

 
 
 
 
 
.................................... ...........................................     ........................................... 
       Geir Knutzen                               Tor Bach        Nils Høeg 
 
 
 
.................................... .............................................      ........................................... 
   Marthe H. Frotjold                        Hans Kringstad               Atle O. Sognli 
 
 
 
                …………………………                     ………………………. 
                     Marit Figenschau                              Knut Even Wormdal 
                                Referent 
 
 
 


