
REFERAT FRA JULEMØTE 

 
Avdeling  

Dato 15.12.2011           Kl.: 18.00                  Sted:  Ulvåsen 

 

Tilstede 

Fra styret:  Rudolf Larsen, Geir Knutzen, Tor Bach, Eivind Ross,  

Anne Kristin Vullum, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Marit Mjøen møtte til serveringen. 

Fra avdelingene: Stein Atle Gangås (fotball), Mona Hansen (ski), 

Kristin Halland (turn), Oddveig Lien (o-avd.), Anne Løkstad 

(Ulvåshytta).  

Øyvind Togstad (håndball) møtte til serveringen.  

Meldt fravær  

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

 

 

Rudolf Larsen ønsket velkommen og orienterte om programmet for 

kvelden. 

 

 

 Rudolf Larsen orienterte om kommunestyrets behandling 14.12.2011  

om prioritering av spillemidler til nye anlegg. OIF`s friidrettsanlegg 

er i planen plassert på tredje plass. Når det gjelder utbetaling av 

spillemidler kan dette komme til delvis utbetaling i 2012. 

Kommunestyret vedtok enstemmig tildeling av kr. 1 mill, i tillegg til 

tidligere bevilget beløp på 1 mill.  Det ble stilt lånegaranti på  

2,5 mill. Målet er at låneopptak ikke skal bli nødvendig. 

 

 Rudolf Larsen orienterte om saken som omfatter Evjen-elevenes 

mulighet for valg av klubb i fotball. Saken er fortsatt uavklart. 

Stein Atle Gangås kom med tilleggsopplysninger i saken. Orkdal 

Idrettslag har sendt henvendelse til Sør-Trøndelag Idrettskrets. 

Fotballkretsen er rette innstans for behandling av saken. 

 

 Det er opprettet et politisk utvalg for å se på muligheter for 

kostnadsreduksjoner fra 46 mill. til 38 mill. for utbygging av ny  

bane 3 og basishall. Knut Even Wormdal er valgt inn i det politiske 

utvalget. Til møtet 14.12.2011 var OIF håndball, OIF turn og Orkla 

Fjellsportklubb som brukere av anlegget invitert. Knut Even 

Wormdal orienterte fra møtene. Det er en målsetting i utvalget å 

legge fram sak til behandling i kommunestyret 8. februar med 

byggestart våren 2012. 

 

 Tor Bach orienterte om momsrefusjon av kostnader til aktivitet. OIF 

fikk refundert mest av klubbene i området. Dette viser at det er stor 

aktivitet i OIF. 

 

 

 

 

 



 

Det ble orientert om prosessen om valg av regnskapskontor. Tor 

Bach har forespurt Øyvind Bakken, fotball, Oddvar Ustad, håndball 

og Kolbjørn Larsen, turn om å delta i de videre forhandlinger. Dette 

for på best mulig måte presentere våre behov for krav på 

treningsavgifter og bilagshåndtering. Det skal forhandles med tre 

regnskapskontor. 

 

 

 

Knut Even Wormdal 

Referent 

 

 

 


