
REFERAT FRA STYREMØTE 21.01.2019 

 
Avdeling Hovedlaget 

Dato 21.01.2019          Kl. 19:00                          Sted: Flerbrukshuset 

 

Tilstede 

Ove Aanonsen, Tor Bach, Eivind Selven, Karin Røttereng, Hege Berg, Hermann 

Lund, Kari Fossvold, John Forvik og Anders R. Skjøld (DL) 

  

Meldt fravær Lars Arne Lien, 

Ikke møtt  

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

01/19 Status åpne saker 

Gjennomgang av status og fremdrift på åpne 

saker etter tidligere styremøter 

Gjennomgang utført og status oppdatert 

02/19 Orienteringssaker; 

 

Flerbrukshus: 

 

-Gjennomført uavhengig kontroll av utførelse 

universell utforming 

-Tiltak iverksatt 

- Tor og Anders i samarbeid med Optimal 

Regnskap jobber med ferdigstillelse av 

søknad om mva kompensasjon på bygget 

 

Strategiprosess: 

 

- Gjennomført arbeidsmøte i 

styringsgruppen for videre fremdrift i 

prosjektet 

- Felles strategisamling 7. februar kl. 

18.00 i storsalen i flerbrukshuset 

 

Søknad om driftstilskudd i Idrettsparken: 

 

- Ove, Tor og Anders ferdigstiller 

svarbrev og sender dette til 

kommunen. 

- Videre plan blir lagt etter svar fra 

Orkdal kommune. 

 

 

Rent Idrettslag 

 

- Karin og Anders gjennomførte med 

representanter fra fotball – turn og 

håndball betatesting av den nye 

versjonen av rent idrettslag 

- Videre fremdrift blir å sertifisere de 

gruppene når endelig versjon av Rent 

Idrettslag blir lansert  

- Rent Idrettslag blir også en del av 

 

 

Orienteringssakene tas til etterretning. 

 

 



strategiprosessen i OIF 

 

Årsmøte: 

 

- Hovedstyret sitt årsmøte blir torsdag 

28 mars kl. 19.00 i klubbhuset 

 

 

 

 

03/19 Innkommende saker 

 

Søknad om leie av idrettsparken – Parkliv 

2019 

 

Hovedstyret mottok før jul en søknad fra 

Parkliv om å leie av Idrettsparken for 2019 

arrangementet. 

 

Ove, Tor og Anders har gjennomgått den 

nåværende avtalen og utarbeidet et forslag til 

ny avtale som OIF presenterer for Parkliv. 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

- Styret innstiller foreslått kontrakt, og 

revidert kontrakt blir send til Parkliv i 

løpet av uke 4. 

04/19 Status idrettsråd Orkland kommune 

 

- Eivind som soneleder orienterte kort 

om status for den kommende 

prosessen med sammenslåingen av de 

tre nåværende idrettsrådene til et 

idrettsråd når Orkland kommune blir 

gjennomført 01.01.2020.  

- OIF bør se på aktuelle kandidater for 

styremedlemmer i det nye idrettsrådet 

 

Trafikksikkerhet 

 

- Ove tar kontakt med Nils Arne 

Slettvold i kommunen for 

dialog/varsel om overgang OTI 

senteret - Idrettsparken 

 

 

-  

 Møteplan: 

 

- Avdelingsmøte 27. februar 

- Styremøte 13, mars 

-  

 

 



 

 

 

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

Ove Aanonsen    Tor Bach     Eivind Selven    

 

 

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

Hege Berg    Karin Røttereng  Lars Arne Lien 

 

 

 

………………………. ……………………………  ………………………….. 

Hermann Lund   Atle Olav Sognli   John Forvik 

 

 

 

……………………… …………………………….  …………………………. 

 Kari Fossvold    Anders Skjøld (DL)   

  

  


