
REFERAT FRA STYREMØTE 
 
Avdeling  
Dato 11.03.09.                  Kl.:  18.00                  Sted: Orkdal Rådhus 
 
Tilstede 

Rudolf Larsen, Vibece Larsen, Morten Stub, Else-Britt Evjen,  
Knut Even Wormdal, Marit Mjøen og Atle Olav Sognli. 
Ove Aanonsen møtte til referatsakene. 

Meldt fravær Ruth Thoresen 
Ikke møtt  
 
 
Sak nr. 

Sak 
Bakgrunn for saken 

 
Vedtak 

 
 
22/09 
 

Bergmannskonferansen 2009 
Bergmannskonferansen 2009 
arrangeres 23. april, og har program 
hvor det kan være nyttig for idrettslag 
å være representert.  

Leder Rudolf Larsen representerer 
OIF. Kostnadene dekkes av 
foreningen. 
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Årsmøtesaker 
Saklisten for årsmøtet ble drøftet. 
Styret fremmer tre forslag til 
behandling under innkomne forslag. 
OIFs lover må revideres etter at 
forbundets basis lovnorm inneholder 
en del endringer. Det foreligger nye 
bestemmelser som gir årsmøtet pålegg 
om å vedta egen organisasjonsplan. 

Følgende forslag fremmes: 
1  Nye lover for OIF. 
2.  Rehabilitering av klubbhuset. 
3.  Ny Olavsbu i Ulvåsen. 
Styret foreslår ingen endring av 
medlemskontingenten for 2009. 
Ove Aanonsen presenterer forslag til 
organisasjonsplan for OIF. 
Det velges representanter til Orkanger 
Aktivum og Orkdal Idrettsråd. 
Styrets forslag til valgkomite: 
Leder:  Thomas Nordahl Pedersen. 
Medlemmer:  Else-Britt Evjen og 
                       Rolf Wærnes. 
1. varamedlem:  Marit Berg. 

 
 
 
 
24/09 
 

Forberedelse av ekstraordinært 
avdelingsmøte 18. mars. 
For å avklare en del forhold rundt 
samarbeidet med OIL om Orkla 
Fotballklubb, holdes ekstraordinært 
avdelingsmøte 18. mars. Styret drøftet 
opplegget for et slikt møte. 
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Referatsaker 
-  Det er sendt forslag til samarbeids- 
    avtale med Orkdal Sparebank om  
    den nye løypemaskinen. OIF  
    foreslår kr. 100 000 som et  
    engangsbeløp. 

 



 
 
 
 
 
 
 
25/09 
forts. 

-  Forslag til brukeravtale om drift og 
    vedlikehold av Ulvåsveien er   
    revidert. Den er foreløpig ikke  
    underskrevet. 
-  Brev fra Orkdal og Omegn kreft- 
    forening med takk til rodemanns- 
    skapene for deltagelse i  
    innsamlingsaksjonen Kraftak for  
    kreft. Det ble samlet inn kr. 27 985. 
-  Coop Orkla Møre BA har utarbeidet 
   forslag til samarbeidsavtale. OIF 
   ber om et møte for å avklare avtalen. 
-  Mail fra ny Fysak-koordinator. 
    Vi henviser til vår hjemmeside for 
    orientering om aktivitetstilbudet i 
    OIF. 
-  Mottatt brev fra Sør-Trøndelag  
    Idrettskrets med tilbud om kurs i 
    klubbutvikling. Kurset er på 4 timer 
    med 2 oppfølgingssamlinger på  
    3 timer hver. 
-  Mail fra Idrettsbarnehagen A/S med 
   orientering om barnehagens  
   aktivitet.   
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Eventuelt 
Grasrotandelen kan bli en viktig 
inntektskilde for lag og foreninger. 
Det er av stor betydning med 
markeds-føring av OIF er tilsluttet 
ordningen. Det ble drøftet å sende 
skriv til samtlige husstander på 
Orkanger, samt produsere kort med 
OIFs organisasjonsnummer for 
utlevering på de ulike spillesteder.  
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       Rudolf Larsen          Ove Aanonsen     Vibece Larsen 
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         Morten Stub           Else-Britt Evjen       Marit Mjøen 
 
 
                    ........................................        ......................................... 
    Atle Olav Sognli   Knut Even Wormdal (Referent)  


