
 
Orkanger Idrettsforening, Anleggsavdelingen 

Protokoll fra styremøte 4/6 2015 kl. 19.30 i Klubbhuset 
 

 

Tilstede Øyvind Togstad, Rolf Bj. Semb, Tor Arne Opphaug, Ove 

Aanonsen og Hans Kringstad 

Meldt fravær Rudolf Gjengstø 
 

Sak nr. Sak 

Bakgrunn for saken 

Vedtak 

01/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjent 

02/15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30.10.2014 Godkjent tidligere 

03/15 Status Klubbhuset 

Drift og rehabilitering: 

Rolf Bj. Semb og Tor Arne Opphaug orienterte. Det 

er investert ca 150 000 i ytterligere oppussing i år, 

hvorav hovedlaget har bevilget 50 000. Lav 

egenkapital etter dette, men utleie er svært god og 

leieinntekter vil ligge høyt over budsjett. Økt 

standard har gitt økt utleie. 

 

Adgangskontroll: 

Det pågår en diskusjon internt i OIF om hvem/hvor 

mange som skal ha adgangskort til Klubbhuset. OIF 

Anlegg skal styre dette etter noen enkle prinsipper, 

se vedtak. 

 

Adgangskontroll: 

Klubbhusansvarlig Tor 

Arne Opphaug 

administrerer 

systemet for 

adgangskort. 

Avdelingslederne 

sender e-post med 

navn på hvem som skal 

ha adgangskort i de 

respektive 

avdelingene, og hvilke 

verv/oppgaver de har.  

04/15 Status drift av Idrettsparken 

Rolf Bj. Semb og Øyvind Togstad orienterte.  

* God økonomisk kontroll. Største investering er 

børste til kunstgressbanene, kr. 43 000. 

* Friidrettsbanen må vaskes/renses med 

spesialutstyr i løpet av sesongen. 

Tatt til orientering. 

05/15 Prosjekter i Idrettsparken 

Øyvind Togstad orienterte. 

* Påkobling av Orkla Maskin Arena og Orkla 

Kunstgress til nytt pumpeanlegg:  

Orkla Maskin og Svein Haarsaker prosjekter. 

Påkobling i løpet av høsten. 

 

*Nytt dusj- og garderobeanlegg: 

ON Arkitekter lager skisser og kostnadsoverslag fpr 

et bygg der Orkdal Røde Kors og Orkdal Janitsjar er 

aktuelle samarbeidspartnere. Alle 

interessenter/brukere kalles inn til møte før 

sommeren.  

*Gjerder/asfalt: 

OIFAnlegg innhenter 

kostnadsoverslag for 

kaldasfalt og gjerder, 

og oversender til 

hovedstyret for 

endelig avgjørelse. 

 

*Lagerbygg fotball: 

OIFAnlegg anbefaler 

tilbudet om modulbygg 

for å erstatte 

eksisterende bygg i 
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* Gjerde over mur ved hovedbanen og Bankløkka: 

Stort problem med at grus bak murene havner på 

løpebanen i nordre sving og på kunstgraset på 

Bankløkka. Beste løsning er trolig porøs kaldasfalt på 

grusdekket (ca 200 kvm) og i tillegg gjerder på 

murene. En betydelig kostnad. 

 

* Lagerbygg fotball: 

Coop Extra Bygg tilbyr modulbygg type JABO til 

redusert pris mot profilering. 

Idrettsparken. 

Foreslår plassering 

mellom slitebane og 

gangveg. 

06/15 IKAS, vedlikehold av kunstgressbaner 

IKAS tilbyr OIF Anlegg 50 000 kr. for 

vintervedlikehold. Dette vil kreve en investering i 

brøyteutstyr på ca. 50 000 kr. 

OIF Anlegg inngår en 

ettårsavtale i tråd 

medtilbud fra IKAS, 

med mulighet for 

forlengelse.  

07/15 Eventuelt – språktrening for flyktninger 

Voksenopplæringa forespør OIF om å ta imot 2-4 

flyktninger for språktrening og arbeid i 

Idrettsparken. Tas opp med garasjegjengen. 

Tatt til orientering. 

 

 
Protokoll fra møte 04.06.2015 bekreftet og godkjent av de som var til stede: 

 

Orkanger  
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