
REFERAT FRA STYRBMØTE 23.0I.2018

Avdeling Hovedlaget
Dato 23.01.2018 Kl. 18:00 Sted: Klubbhuset

Tilstede
Geir Knutzen, Ove Aanonsen, Hermann Lund, Lars Arne Lien, Berit Solem, Karrn
L. Røttereng, Tor Bach, Anders R. Skjøld (DL)

Meldt fravær Anita G. Mæhlen, Anne-Kristin Fjellstad, Atle O. Sognli,

Ikke møtt

Sak nr. Besrunnelse Vedtak
01/18 Status tidligere saker

Gjennomgang av status og fremdrift på åpne
saker etter tidlieere styremøter.

Gj ennomgan g utført o g status oppdaterl.

02n8 Informasion fra Daglie leder (DL)
Vært involveft i saker på bl.a NATO-øvelse,
Toppidrettsuke og beredskapsplan.

Orienteringen tas til etterretning.

03/18 Status flerbrukshus:
Fremdrift foran skjema. Dugnad fungerer
greit. Følger budsjettplan. Noen
avklaringsmøter mellom byggherre,
byggeledelse og utførende. Noen av tilkomne
ekstrakostnader kan muligens bli tatt inn på
godt dugnadsoppmøte. Noen søknader på
tilskudd fremdeles ute.

Orienteringen tas til etterretning.

04t18 Status økonomi nr. 31.1,0.1"7:

Budsjett kommer inn fra de fleste avdelinger.
Vil bli gjennomgått før trsmøter. Budsjettert
totalt med noe mindre irurtekt i 2018.
Budsjett konservativt oppsatt med et totalt
overskudd på ca 225.000,-. God
kontantbeholdning i avdelingene.

Orienteringen tas til etterretning.

0s/l8 Status politiattester
Følses opp. Status ikke rapportert pga fravær

06/18 Innkomne saker:
1. Møteplan l.kv inkl. årsmøtet

Forslag til møteplan fremlagt frem mot
årsmøtet.

Toppidrettsveka:
Komit6 OIF må settes ned for å se på
arrangement på Orkanger i forbindelse
med uka.

NATO-øvelse sept-nov 201 8.

Konsekvens for OIF.
Det jobbes med å komme frem til gode

løsninger for idretten (økonomi og
awikling av arangement). Noe av hallen

2.

Vedtak:
Årsmøtet 21.03.18 kl 19:00 i klubbhuset.
Styret møter l8:00.
Styremøte onsdag 21.02.18 kl 19:00

Styremøte mandag 05.03.18 kl 19:00.
Begge møter i klubbhuset.

Vedtak:
Komite vil bli: Daglig leder, Hermann
Lund fra styret og representantfra
avdeling Ski.
Leder avklarer med Ski.

Vedtak:
Styret følger opp mulige avtaler og ser på
muli ge inntektskilder.
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vil bli leid ut og det gir noen sportslige
utfordringer i perioden øvelsen skal pågå.
OIF må se på mulige potensielle
inntektskilder fremover

07t18 Orienteringssaker:
1. Info til valgkomite:

Valgkomite invitert for å starte jobben
med for kommende år. På valg er leder,
kasserer, styremedlem og vara.

2. Kjøp av ny traktor:
Kostnadsoverslag på ny traktor
innkommet og valg av traktor gjort.
Finansieres ved tilskudd fra kommunen og
laneopptak.

3. Grunnkurs friidrett 10.02.2018:
Det vil bli arrangert aktivitetskurs i
friidrett 10. feb. Invitasjoner sendt ut.

4. Status beredskapsplan:
Første utkast til beredskapsplan er
utarbeidet og utsendt til styret.
Beredskapsplanen har et bredt innhold.

Valgkomite starter jobben med å fylle
styret etter utgående styrerepresentanter.

Vedtak:
Traktor bestilles.
Lån belastes OIF Anlegg sin driftskonto.

Vedtak:
DL sender påminnelse på invitasjonen
sendes ut bredt internt og til andre
idrettslag.

Vedtak:
Gruppen ser igjennom planene en gang
til med tanke påbtabort det som ikke
betraktes som en beskrivelse på
krisehandtering. Det som tas ut må
legges i fremtidig klubbhandbok,- eks
reisepolicy. Gruppen samles for ny
gjennomgang og endring sendes styret
før neste styremøte.

08/18 Eventuelt:
1. Ingen saker på eventuelt. 1

Neste styremøte: Onsdag 21.02.2018 kI. 19.00 i Klubbhuset
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