
REFERAT FRA STYREMØTE 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 06.04.2011            Kl.:  19.00                   Sted: Klubbhuset 

 

Tilstede 

Rudolf Larsen, Geir Knutzen, Tor Bach, Anne Kristin Vullum,  

Marit Mjøen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Meldt fravær Eivind Ross 

 

Det nye styret har tiltrådt sine verv. 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 
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Møteplan 
Det kan bli behov for hovedstyret å 

fastsette en tett møteplan på grunn 

av mange viktige saker til 

behandling de første månedene. 

Møteplanen vedtas som følger: 

13.04. kl. 19.00:  Hovedstyret. 

27.04. kl. 19.00:  Fellesmøte med ski 

                            og fotballavd. 

04.05. kl. 19.00:  Hovedstyret. 

18.05. kl. 19.00:  Avdelingsmøte 

08.06. kl. 19.00:  Hovedstyret. 

29.06. kl. 19.00:  Hovedstyret. 

17.08. kl. 19.00:  Hovedstyret. 
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Anleggsutvalg 

For utbygging av Idrettsparken og 

videre drift av Ulvåsen og 

løypenettet i Ulvåsmarka, samt 

eierskap til utstyr, ble det på 

årsmøtet vedtatt å etablere et 

anleggsutvalg. Eget selskap i OIF, 

med valg av selskapsform blir viktig 

å avklare.  

Behandlet som drøftingssak. 

 

 

 

 

   32/11 

 

 

Oppgraderding av internettlinje 

til klubbhuset. 

Det anbefales oppgradering av 

hastighet på internettlinjen i 

Klubbhuset.Dagens linje betales 

med kr. 398 pr. måned. Ved opp-

gradering til 20mbps, vil månedlig 

kostnad bli kr. 548. I tillegg må det 

kjøpes et aksesspunkt til kr. 1 000.  

Internettlinje oppgraders med månedlig 

kostnad på kr. 548 og kr. 1 000 i 

investering. 
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Ansvarlig for politiattester 

Ove Aanonsen har hatt ansvaret for 

politiattestene. OIF er forpliktet til å 

systematisere godkjenning av alle 

som leder, eller har ansvar for 

aktivteter for barn og unge. Ove 

Aanonsen er gått ut av styret. 

Geir Knutzen valgt som ansvarlig for 

politiattestene. 
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Deltagelse på 

Bermannskonferansen 

Rudolf Larsen forespør om å delta 

på Bermannskonferansen på 

Rudolf  Larsen kan delta på 

Bermannskonferansen. Avgift på  

ca. kr. 2 500 dekkes av hovedstyret.   



Løkken. Styret mener at det er 

positivt med deltagelse fra OIF. 
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Utleietakster for Klubbhuset 

Klubbhusstyret ber hovedstyret om å 

fastsette nye leiepriser for 

Klubbhuset. Nåværende priser er  

kr. 1 200 med tillegg av kr. 300 for 

vask. Det forslås kr. 1 500 i leie og 

kr. 500 for vask. 

Nye leiepriser for Klubbhuset settes til 

kr. 1 500 med tillegg av kr. 500 for 

vask. 

Aldersbestemte lag i OIF leier gratis. 

Seniorlag betaler ordinær leiepris på 

fredag, lørdag og dager før helligdag. 
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Fastsettelse av leiepriser for 

Idrettsparken. 

Det er foreslått en leiepris på kr. 500 

pr. time for bane 1 og 2. Det 

forutsettes at leiekontrakt med 

Orkdal Kommune blir undertegnet. 

Leiepris for leie av Idrettsparkens bane 

1 og 2 settes til kr. 500 pr. time for 

ekstern utleie. 
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Referatsaker 

-Brev fra Orkdal Kommune. Slutt- 

 rapport Orkdal 2040 takker for 

 innspill og engasjement. 

-Brev fra Orkdal Sparebank om  

 tildelte midler på kr. 35 000. 

-Mail fra idrettskonsulent Ola Kvåle 

 om orienteringskart til bruk av 

 skolene i skolenes nærområde. 

-Invitasjon fra Orkdal Idrettsråd til 

 kurs i økonomi og regnskap,  

 beregnet på nye kasserere.  

 Deltageravgift kr. 500. 

-Invitasjon fra NIF om pulsrunden, 

 mosjonsløp på 5 km. 

-Mail fra Bente Bostad, leder i  

 Svorkmo/NOI, som tilbyr dugnads- 

 innsats i Idrettsparken. 

-Søknad sendt Trønder-Energi om 

 økonomisk støtte. 

-Henvendelse Vianor om    

 Vianoravtale som gir OIF 5% av  

 kjøpesum ved handel av OIFs 

 medlemmer.   

 

 

-Brev fra Orkdal Energi med avslag 

 på vår søknad om økonomisk 

 støtte. 

-Brev fra Sør-Trøndelag Politi- 

 distrikt om henleggelse av sak.  
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Regnskap pr. 28.02.2011. 

Tor Bach orienterte om mottatt 

regnskap pr. 28.02.2011. 

Tas til orientering. 

 



 

 

 

 

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

       Rudolf Larsen                            Geir Knutzen   Tor Bach 

 

 

 

 

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

          Marit Mjøen        Anne Kristin Vullum             Atle O. Sognli 

 

 

 

 

 

        …………………………. 

            Knut Even Wormdal  

          Referent 

 

 
 


