
REFERAT FRA STYREMØTE 29.05.2018 

 
Avdeling Hovedlaget 

Dato  29.05.2018          Kl. 19:00                          Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Ove Aanonsen, Tor Bach, Lars Arne Lien, Hermann Lund, Eivind Selven, Hege 

Berg, Karin L.Røttereng, John Forvik, Kari Fossvold og Anders R. Skjøld (DL) 

  

Meldt fravær Atle Olav Sognli 

Ikke møtt  

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

28/18 Status åpne saker 

Gjennomgang av status og fremdrift på åpne 

saker etter tidligere styremøter 

Gjennomgang utført og status oppdatert 

29/18 Informasjon fra Daglig leder (DL) 

  -Toppidrettsveka 

  -Orkanger Idrett 

  -Epost løsning 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

30/18 Status flerbrukshus: 

-Økonomi 

-Dugnad 

-Åpning 

 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

 

31/18 Innkomne saker: 

1. Søknad om tilskudd til Junior NM 

Turn  

Troppsgymnastikk junior 2018 

Turn kvalifiserte seg på 2 året på rad 

til NM i Stavern. Reise og kostnader 

tilknyttet NM på ledere-trenere og 

utøvere blir på ca. 60 000 kr. Turn 

søker hovedlaget om støtte til NM. 

 

2. Søknad om tilskudd til transport av 

skolelever til skolemesterskap i 

orientering 

Onsdag 23.05 arrangerer OIF sin o-

avdeling skolemesterskap i 

orientering for alle elver i 

Orkdalsskolen (5-7.klasse) på 

Årlivoll. Årets arrangement er det 

fjerde i rekken og grunnet plassering 

er de fire andre skolene avhengig av 

busstransport til/fra arrangementet. O-

avdelingen søker om støtte på kr 

10 000 til transport til arrangement 

 

3. Oppstart av styre/strategiseminar 

OIF har nå fullført strategiplanen som 

ble laget i 2011, og ønsker å komme i 

gang med en ny prosess. Forslaget er 

å starte opp med dette arbeidet så fort 

 

1. Vedtak: Styret vedtar å støtte søknad til 

Junior NM i Turn med kr 40 000 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vedtak: Søknad om støtte til transport fra 

orienteringsgruppen til 

skolemesterskapet i orientering avslås 

med begrunnelse i at hovedlaget 

prioriterer ferdigstilles av flerbrukshuset. 

I tillegg mener hovedstyret i OIF at ikke 

er naturlig at vi som idrettsforening 

dekker transport til et skolearrangement 

men at dette naturlig dekkes av 

skolene/kommunene. 

 

 

 

 

3.Vedtak: OIF setter i gang med en samlet 

strategiplan etter sommeren.  

 

 

 



som mulig. 

 

4. Private sponsorer 

Hovedstyret mottok en forespørsel fra 

OIF svømming vedr. muligheten for å 

inngå private avtaler. 

Styreleder har laget et utkast til 

forslag for retningslinjer når det 

kommer til private sponsorer 

 

5. Utleie av klubbhus til Natoøvelse 

 

 

 

 

6. Leie av sal i flerbrukshus til Parkliv 

 

 

 

 

 

 

7. Sponsorfordeling 2018 

Forslag til fordeling av årets 

sponsormidler fremlagt av kasserer. 

Tidligere vedtatt modell brukes. Deles 

med aktivitet og omsetning som 

fordelingsnøkkel. 

 

 

 

4 Vedtak: Det fremlagte forslaget til 

retningslinjer for private sponsorer vedtas 

inntil videre som de gjeldende 

retningslinjene for OIF.  

 

 

 

 

5. Vedtak: Styret gir fullmakt til styreleder 

og daglig leder til å utrede og forhandle om 

kontrakt. Styret holdes oppdatert via epost. 

 

 

6. Vedtak: Forespørsel om leie/lån av 

flerbrukshus til parkliv avslås med 

begrunnelse i råd fra fagpersoner om at huset 

ikke må tas i bruk før alle tillatelser og 

forsikringer er ordnet og godkjent.  

 

 

7.Vedtak: Hovedstyret vedtar forslag til 

sponsorfordeling for 2018. Kasserer tar 

ansvar for utbetaling av midlene til 

gruppene. 

 
  
 

32/18 Orienteringssaker: 

 

1. Parkliv 

 

2. Styresammensetning turn    

 

 

3. Integreringsressurs i OIF 

 

 

1. Orientering tas til etterretning 

 

2. Orientering tas til etterretning 

 

 

3. Orientering tas til etterretning 

 

 

 

 

 

Neste styremøte: Tirsdag 19. juni  kl. 19.00 i Klubbhuset 

 

 

 

 

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

Ove Aanonsen    Tor Bach     Hermann Lund 

 

 

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

Eivind Selven     Lars Arne Lien                  Hege Berg 



 

 

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

  Karin L. Røttereng          John Forvik   Kari Fossvold  

 

 

 

……………………….   

Anders Skjøld (DL)  

  


