
 
Orkanger Idrettsforening, Anleggsavdelingen 

Protokoll fra styremøte 30/10 14 kl. 17.00 i Garasjen 
 

 

Tilstede Øyvind Togstad, Rolf Bj. Semb, Ove Aanonsen, Rudolf Gjengstø, 

Tor Arne Opphaug, Hans Kringstad 

Meldt fravær  
 

Sak nr. Sak 

Bakgrunn for saken 

Vedtak 

21/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjent 

22/14 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.08.2014 Godkjent 

23/14 Status drift av klubbhuset 

Rolf Bj. Semb og Tor Arne Opphaug orienterte: God 

økonomi som følge av ny praksis med fast tilskudd 

fra avdelingene. I tillegg meget bra utleie etter 

oppussinga i mars. Mulig å sette av penger til løpende 

vedlikehold 

Søknad om 50 000 i støtte til rehabilitering av 

nordre del (korridorer, ombygging av kontor til 

møterom etc) ligger hos hovedlaget. 

Tatt til orientering. 

24/14 Status drift av Idrettsparken 

Rolf Bj. Semb og Øyvind Togstad orienterte: Kontroll 

på økonomien. Stor aktivitet i regi av OIF som ikke 

er fakturert i høst. Noe ekstern utleie. 

Teknisk fungerer alt bra bortsett fra at flomlys må 

slås på/av manuelt. Blir rettet. 

Tatt til orientering. 

24/12 Prosjekter i Idrettsparken 

Øyvind Togstad orienterte: 

Nye investeringer 

Hovedlaget har bestilt oversikt fra Anlegg over 

behov for investeringer i Idrettsparken.  Basert på 

innspill fra friidrett og fotball er det levert to 

forslag: 

1. Dobbeltgarasje på 25-30 kvm. som lager for 

friidrett sør ved hovedbanen. 

2. Lager på ca 100 kvm. for fotball mellom slitebanen 

og gangvegen. Samlet kostnad anslått grovt til ca 

450 000 kr. 

* Tribune, speakertårn, kiosk og toalett (de to siste 

innspill fra fotball) er også tatt med i oversendelsen 

til hovedstyret.  

 

Trafikksikkerhet/parkering 

Tiltak i J. O. Rømmesmos vei er tatt inn i kommunens 

trafikksikkerhetsplan med prioritet i 2015. Parkveien 

Tatt til orientering 



 
Orkanger Idrettsforening, Anleggsavdelingen 

Protokoll fra styremøte 30/10 14 kl. 17.00 i Garasjen 
 

 

også aktuell for parkering. 

 

Tennisbanen 

Grunnen er ustabil og dekket mer ujevnt enn før. 

Banen blir flyttet ved utbygging av 

badeanlegg/folkehelsesenter. Ove Aanonsen deltar 

på befaring ved ny bane på Løkken. 

 

Referent: Hans Kringstad 
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