
REFERAT FRA STYREMØTE 
 
Avdeling Hovedstyret 
Dato 24.06.2009.        Kl.:  18.00            Sted:  Orkdal Rådhus   
 
Tilstede 

Rudolf Larsen, Ove Aanonsen, Morten Stub, Geir Knutzen,  
Marit Mjøen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Meldt fravær Marte Fossvoll og Laila Wold Snildal. 
Ikke møtt  
 
 
Sak nr. 

Sak 
Bakgrunn for saken 

 
Vedtak 

 
 
 
  46/09 
 

Utbygging Nedre Rømme – riving 
av låve og skibrua. 
Riving av låve og skibrua kan utføres 
for kr. 50 000, og være gjennomført 
innen 1. august. Geir Mardahl kan 
bistå I arbeidet. 

Styret tar befaring 29. juni 2009  
kl. 18.00. 

 
   
 
  47/09 
 

Rehabilitering/utbygging av 
klubbhuset – statusrapport. 
Lars Bergfall er forespurt om å stå 
som byggherreansvarlig. 
Sundli Plan forespurt om å bistå I 
prosessen for godkjenning av 
prosjektet. 

Tas til orientering. 

 
 
   
 
 
  48/09 

Ny driftsavtale Idrettsparken 
Rudolf Larsen, Ove Aanonsen og Tor 
Arne Opphaug var 23. juni i møte med 
Orkdal Kommune v/Kai Roger 
Magnetun og Nils Arne Sletvold. 
Dette ble et positivt møte, med 
drøfting om en festeavtale for hele 
Idrettsparken fra Geilan t.o.m. 
tivolitomta med unntak av 
Orklahallen. 
Nytt møte er berammet til 25. august 
2009. 

Tas til orientering. 

 
  
 
 
 49/09 
 

Samarbeidsavtalen med Orkla FK  
om kunstgressbanen. 
Rudolf Larsen og Ove Aanonsen har 
vært i møte med Orkla FK om 
samarbeidsavtalen. Avtalen fra 
19.08.2001 ble gjennomgått i møtet. 
Rudolf Larsen gikk gjennom forslag 
til ny samarbeidsavtale for OIF.  

Styret slutter seg til forslaget om ny 
samarbeidsavtale med Orkla FK om 
kunstgressbanen.  

   



 
 
  50/09 

Søknad fra skiavdelingen om 
innkjøp av rulleski.  
Avdelingen søker om støtte til kjøp av 
6 par rulleski a kr. 3 000, til sammen 
kr. 18 000. 

Saken utsettes til retningslinjer for 
tilskudd til avdelingene er vedtatt. 

 
    
  51/09 
 

Søknad fra skiavdelingen til 
forbedring av markaløypa. 
Avdelingen ønsker å grøfte, drenere 
og skifte bruer I marka, og søker om 
tilskudd. 

Søknaden innvilges med inntil  
kr. 32 000. 

 
   
  52/09 
 

Søknad fra Idrettsparkutvalget 
Utvalget har behov for ny 
gressklipper, og søker om inntil  
kr 50 000 av rest tilskuddspenger til 
drift av Idrettsparken. 

Søknaden innvilges med inntil  
kr. 50 000. 

 
   
 
  53/09 
 

Sommerfullmakt 
Neste styremøte er ikke før 19. august. 
I løpet av sommeren kan det bli 
aktuelt å fatte avgjørelser på vegne av 
styret. Rudolf Larsen foreslår at leder 
og nestleder får fullmakt fram til 
styremøte 19. august. 

Leder og nestleder får fullmakt til å 
forplikte OIF sammen, eller hver for 
seg fram til styremøte 19. august. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  54/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referatsaker 
-  Mottatt referat fra ekstraordinært  
   årsmøte i fotballavd. 
-  Mail fra Stikomiteen med  
   orientering om befaring på marka. 
-  Brev til Orkdal Kommune om at 
   OIF sammen med Orkanger Vel og 
   Orkanger Aktivum tar oppgaven 
   med å rive låve og skibrua på Nedre 
   Rømme. 
-  Det er mottatt liste over tildelte 
    spillemidler. I fylket er det tildelt 
   11.4 mill. Geitryggenkartet står på 
   38. plass med kr. 51 000. 
-  Melding fra Orkdal Kommune om  
   at søknadsfristen for spillemidler er 

1. oktober. 
 Det må fremmes ny søknad om  

    ny ”Olavsbu”. Nytt prosjekt fra OIF 
    vil være klubbhuset. 
 
 
 
 

 



 
 
   54/09 
   forts. 

-  Kopi av brev fra Knut Even  
    Wormdal til Sør Trøndelag  
    Arbeiderparti med spørsmål om 
    planlagt valgkamparrangement i 
    Orklahallen 4. september 2009. 
-  Kopi av svarbrev fra Sør Trøndelag 
    Arbeiderparti til Knut Even  
   Wormdal om valgkamparrangement  
    i Orklahallen 4. september 2009. 
-  Mail fra Åshild Fossum som takker  
   for støtten til reise for deltagelse i 
   NM på ski for juniorer i Bardufoss.    

 
 
 
 
 
 
………………………….  ………………………………       …………………………. 
        Rudolf Larsen            Ove Aanonsen        Morten Stub 
 
 
 
 
 
………………………….. ………………………………        ……………………… 
         Geir Knutzen               Marit Mjøen     Atle O. Sognli 
 
 
 
 
 

………………………………. 
Knut Even Wormdal 

Referent 


