
REFERAT FRA STYREMØTE 18.09.2018 

 
Avdeling Hovedlaget 

Dato 18.09.2018          Kl. 18:00                          Sted: Flerbrukshuset 

 

Tilstede 

Ove Aanonsen, Tor Bach, Hege Berg, Hermann Lund, Lars Arne Lien, Karin 

Røttereng, John Forvik ogf Anders R. Skjøld (DL) 

  

Meldt fravær Eivind Selven, Atle Olav Sognli og Kari  

Ikke møtt  

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

40/18 Status åpne saker 

Gjennomgang av status og fremdrift på åpne 

saker etter tidligere styremøter 

Gjennomgang utført og status oppdatert 

41/18 Orienteringssaker; 

 

Flerbrukshus: 

- Midlertidig brukstillatelse gitt til 

01.11.2018 

- Garderobene tatt i bruk i forbindelse 

med Orkla Sparebank Cup 2018 

- Røde kors tatt i bruk sitt areal i 

forbindelse med regional samling 

- Offisiell åpning torsdag 18.10 

- Økonomi ok, avventer sluttregning fra 

hoved entreprenør 

 

Toppidrettsveka: 

- Takkefest for alle frivillige 

gjennomført i Knyken tirsdag 04.09 

- Intern evaluering av arrangementet er 

blitt gjennomført 

- Evaluering opp mot Toppidrettsveka 

blir gjort i starten av oktober 

 

Parkliv 

- Evaluering av Parkliv blir 

gjennomført mandag 24.09 

- Organisering av dugnadsinnsats mot 

Parkliv 2019  

 

Integreringsprosjekt OIF 

- Presentasjon av Raja Toumi 

- Oppstart av prosjekt etter høstferien  

- Kontaktinformasjon om Raja Toumi 

blir utsendt til gruppene 

 

Strategiprosess: 

- Fullført mer eller mindre alle 

prosjekter på forrige strategiplan. 

- Endre fokus fra ren anleggsutvikling 

til organisasjonsutvikling 

 

 

Orienteringssakene tas til etterretning. 

 

 



- Ove, Eivind og Anders har laget et 

forslag til gjennomføring og punkter 

som bør være med i planen 

- Utkast blir presentert på 

avdelingsmøte, og sendt ut til 

avdelingene for råd og tips. 

 

Orkdal Energimila 2019: 

- Ikke gjennomført i 2018, men er 

ønske å få arrangementet opp igjen 

- Gjennomfører møte med Tor Zevgren 

i løpet av vinteren for tips og råd til 

gjennomføring av arrangementet 

 

Antidoping: 

- OIF deltok på temakveld på rådhuset 

- Oppfordret til å bli rent idrettslag, 

Anders ser videre på hva som ligger i 

dette og presenterer det på neste 

styremøte. 

 

Byttedag: 

- Se på muligheten for samarbeid med 

OIL med å gjennomføre to byttedager 

årlig, en før vårsesongen og en før 

vintersesongen.  

 

42/18 Innkommende saker 

 

Atlet: 

 

- Økning av husleie  

 

 

 

Ulvåsveien: 

 

- Driftsavtale av Ulvåsveien 

 

Vedtak: 

 

 

- Atlet og MC klubben fremskaffer 

husleieavtale, og undersøker hva som 

står skrevet vedr. økning av husleie 

 

 

 

- Anders undersøker med Orkdal 

kommune vedr. tidligere avtale 

- Det gjennomføres møte internt 

mellom representanter fra 

hovedstyret og Ulvåshytta/skigruppa 

for utarbeidelse av driftsavtale internt 

i OIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.....................................  ...........................................         ........................................... 

Ove Aanonsen    Tor Bach     Hermann Lund 

 

 

.................................... .............................................          ……………………………  

Eivind Selven     Lars Arne Lien                  Hege Berg 

 

 

……………………… ……………………………          ……………………………  

  Karin L. Røttereng          John Forvik   Kari Fossvold  

 

 

 

……………………….   

Anders Skjøld (DL)  

  


