
 
Orkanger Idrettsforening, Anleggsavdelingen 

Protokoll fra styremøte 23/5-12 kl. 17.00 i Klubbhuset 
 

 

Tilstede Øyvind Togstad, Rolf B. Semb, Rudolf Gjengstø, Hans 

Kringstad. Rudolf Larsen møtte som leder i styringsgruppa for 

friidrettsanlegget og ifb med tennisbanen. 

Meldt fravær Hallvard Erlandsen 
 

Sak nr. Sak 

Bakgrunn for saken 

Vedtak 

14/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent 

15/12 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.03.2012 Godkjent 

16/12 Status drift av Klubbhuset. 

Rolf B. Semb orienterte: Leieinntekter langt over 

budsjett. Alle lås skiftet. God drift, men påfallende 

høyt strømforbruk. Innkjøp av varmepumpe og 

styringssystem for varme bør vurderes. 

Det innhentes pris på 

varmepumpe og enkelt 

styringssystem.  

Ansvarlig: Øyvind 

Togstad. 

17/12 Status drift av Idrettsparken. 

Rolf B. Semb orienterte: Ligger godt an i forhold til 

budsjett. 

Tatt til orientering 

18/12 Prosjekter Idrettsparken. 

Øyvind Togstad orienterte. 

Friidrettsanlegget: Framdrift og økonomi er i 

henhold til planene. Ferdigstillelse trolig rundt 

1.september. 

Kunstgras på ballsletta: Kulturdepartementet 

behandler søknad om at undervarme godkjennes som 

eget spillemiddelprosjekt. Avventer svar. 

Tatt til orientering 

19/12 Eventuelt. 

Banebruk våren 2012: 

Utfordrende med kapasiteten når hovedbanen ikke er 

i bruk pga arbeid med friidrettsanlegget. Mye nedbør 

kan skape problemer. Stort behov for kunstgras på 

ballsletta. 

Tennisbanen: 

Rudolf Larsen orienterte: Orkdal kommune har 

bevilget 50 000 kr til oppgradering. To treningsnett 

innkjøpt. Pris på nytt nettinggjerde blir innhentet. 

Området ryddes for kratt på dugnad. 

Kulturdepartementet må formelt godkjenne at OIF 

overtar ansvaret etter nedlagte Orkla Tennisklubb.  

Diskusjon om framtidig drift og ansvarliggjøring av 

Orkdal AUF og Orkdal Ungdomsråd, som har 

etterlyst istandsetting av anlegget. 

 

OIF innkaller Orkdal 

AUF og Ungdomsrådet 

til møte med sikte på 

en avtale der disse tar 

ansvar for å holde 

tennisanlegget rent og 

ryddig. Det innhentes 

pris for montering av 

nettinggjerde. 

Ansvarlig: Rudolf 

Larsen. 
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