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Tilstede Øyvind Togstad, Hallvard Erlandsen, Rudolf Gjengstø, Rolf Bj. 

Semb, Hans Kringstad. I tillegg til styret: Thomas Solbu, Jonny 

Krokstad, Odd Lorentzen. 

Meldt fravær  
 

Sak nr. Sak 

Bakgrunn for saken 

Vedtak 

28/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent 

29/12 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21.08.2012 Godkjent 

22/12 Status drift av klubbhuset 

Rolf Bj Semb og Hallvard Erlandsen orienterte: 

Utleieinntekter på 23 500 per dato mot 10 000 i 

budsjett for hele året. El-utgifter lavere enn 

budsjettert. 

Hallvard Erlandsen har innhentet kostnadsoverslag 

for varmepumpe og trådløs styring av varme.  

Hallvard Erlandsen 

innhenter samlet 

pristilbud på 

varmepumpe, trådløs 

styring av varme og 

innbrudds- og 

adgangskontroll. OIF 

Anlegg søker 

hovedstyret om å 

dekke investeringen. 

30/12 Status drift av Idrettsparken 

Rolf Bj. Semb og Rudolf Gjengstø orienterte: Ca 

28 000 kroner på konto etter store investeringer. 

Det er gjort en betydelig dugnadsinnsats. 

Dugnadstimer må registreres. Investeringer ved 

tennisanlegget ligger 30 000 kroner over mottatt 

tilskudd og gave. 

Slitebanen og ballfeltet er utsatt for sterk slitasje 

mens hovedbanen har vært stengt. 

Tatt til orientering. 

31/12 Prosjekter i Idrettsparken 

Øyvind Togstad orienterte: 

* Friidrettsanlegget: Montering av topp bord på 

gjerdet og gjerde ved muren i nord gjenstår. 

Hovedstyret ønsker offisiell åpning til våren. 

* Ny kunstgressbane: Kulturdepartementet har 

godkjent undervarme som eget spillemiddelprosjekt. 

Det betyr ca 600 000 i spillemidler i tillegg til 

spillemidlene til selve banen. OIF må skaffe ca 2,5 

mill. kr. for å unngå å ta opp lån. Målet er byggestart 

primo mai 2013. Antatt byggetid 3-4 måneder. 

* Eksisterende kunstgressbane: Øyvind Togstad og 

Svein M. Haarsaker har hatt et første møte med 

representanter for Orkla FK for nærmere å avklare 

Tatt til orientering 
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rettigheter, tolking av avtaler mv. OIF Anlegg vil 

senere avgi en innstilling til hovedstyret i saken. 

32/12 Søknad om spillemidler til utstyr 

Fotballmål og tennisnett innkjøpt i år gir rett til 

spillemidler. Rudolf Gjengstø og Rolf Bj. Semb ser på 

andre mulige investeringer og gjør klar søknad innen 

fristen 8.november. 

Tatt til orientering 

33/12 Navnsetting i Idrettsparken 

De enkelte elementene i Idrettsparken må ha egne 

navn, blant annet for beramming av fotballkamper. 

OIF Anlegg legger fram forslag til navn på 

friidrettsanlegget, tennisbanen, hovedbanen, 

slitebanen og ny kunstgressbane på ballfeltet for 

hovedstyret. 

 Forslag til navn som 

oversendes 

hovedstyret:  

* Idrettsparken 

friidrett. 

*Idrettsparken 

tennisanlegg. 

* Idrettsparken gras 1 

(hovedbanen). 

* Idrettsparken gras 

2 (slitebanen). 

* Idrettsparken 

kunstgress 

(ballfeltet). 

34/12 Eventuelt 

Klargjøring til vinter – oppgaver og ansvarlige: 

Alle oppgaver fordelt. Dugnad lørdag 20.oktober kl. 

10.00. 

Julebord/samling for OIF Anlegg: 

Fredag 16.november i Klubbhuset. 

Tatt til orientering 
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