
REFERAT FRA STYREMØTE 
 
Avdeling Hovedstyret 
Dato 09.02.2011.           Kl.:   19.00                      Sted:  Klubbhuset 
 
Tilstede 

Rudolf Larsen,  Ove Aanonsen, Eivind Ross, Geir Knutzen,  
Atle O Sognli, Marit Mjøen og Knut Even Wormdal.  

Meldt fravær Tor Bach 
Ikke møtt  
 
 
Sak nr. 

 
Begrunnelse 

 
Vedtak 
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Ny oppvaskmaskin til Klubbhuset 
Oppvaskmaskina i Klubbhuset er i 
ustand, og det er behov for ny 
maskin. Det er innhentet tilbud på en 
maskin av merket Miele til  
kr. 34 000. Det må påregnes en 
kostnad for demontering og 
installering. 

Det bevilges inntil kr. 40 000 til ny 
oppvaskmaskin, demontering av 
gammel maskin og installering av ny 
maskin. 

 
 
     
    
 
   
  11/11 

Disponering av sponsormidler fra 
Coop Orkla Møre BA. 
I gjennomgang av budsjettet for 
2011 ble det budsjettert med en del 
av sponsoravtalen som inntekt for 
håndballavd., men ikke av 
fotballavd. Begge avdelingene hadde 
før dagens avtale egne avtaler med 
Coop Orkla Møre. Fotballavd. ber 
styret om å vurdere om ikke 
avdelinga også skal godtgjøres en 
del av avtalen. Hovedstyret har 
tidligere tildelt fotballavd. midler til 
oppstart ved nytt styre i 2010. 

Av sponsoravtalen med Coop Orkla BA 
tildeles fotballavdelinga kr. 30.000 for 
2011.  
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Oppgradering av hjemmesida 
Styret mangler oversikt over hvilke 
interne funksjoner som ikke er tatt i 
bruk i eksisterende hjemmeside, og 
hvilke muligheter som ligger i  
interne løsninger ved ny 
hjemmeside. Før styret fatter vedtak 
i saken ønskes en demonstrasjon av 
nye løsninger og kostnadsoverslag.  

Vedtak i saken avventes til etter en 
demonstrasjon av nye løsninger. 
Leverandør av dagens hjemmeside 
inviteres til styremøtet 23.02.2011.  
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Profilering 
Det foreligger ny kolleksjon i 
overtrekksdrakter. Styret ønsker at 
draktene markedsføres ved at den tas 
i bruk. Styret ønsker å skaffe 
overtrekksdrakter til hovedstyrets 
medlemmer.  

Hovedstyrets medlemmer tildeles den 
nye overtrekksdressen og sweater. 
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Eventuelt 
-Orme Ressurs skal avholde kurs på 
dagtid i 8 uker. Klubbhuset kan være 
godt egnet. Dersom klubbhuset kan 
være tilgjengelig for OIF s 
virksomhet, kan en leieavtale være 
av interesse. 
-Mottatt mail fra fotballavdelinga 
om muligheten for reklameplater på 
utsida av kunstgressbanens gjerde 
mot slitebanen.  
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      Rudolf Larsen           Ove Aanonsen     Geir Knutzen 
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       Marit Mjøen             Atle O. Sognli        Eivind Ross 
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Knut Even Wormdal 
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