
REFERAT FRA STYREMØTE 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 08.02.2012.      Kl.:  19.00                        Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

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

Knut Even Wormdal. 

Leder av valgkomiteen Tove Eli Larsson var invitert til møtet. 

Meldt fravær Eivind Ross, Marit Mjøen og Atle Olav Sognli 

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

    9/12 Referat fra styremøte 23.01.2012 Referatet godkjent uten endringer. 

   

 

  10/12 

Orientering fra valgkomiteen. 

Tove Eli Larsson redegjorde for 

valgkomiteens arbeid og kandidater 

til nytt styre. 

Tatt til orientering. 

 

   

 

 

 

 

  11/12 

Budsjett 2012 

Tor Bach orienterte om avdelingenes  

og hovedstyrets budsjett. 

Hovedstyret har budsjettert med  

kr. 56 000 i overskudd. For OIF 

totalt blir budsjettert overskudd  

kr. 95 000.  Det foreligger betydelig 

beløp i kundefordringer gjennom 

ubetalt medlemskontingent og 

treningsavgifter. Avdelingene må få 

tilsendt liste og foreta en 

gjennomgang for å kreve innbetaling 

for aktive utøvere. 

Budsjettet legges fram som styrets 

forslag til årsmøtet. 

Utestående fordringer på 

medlemskontingent avskrives i 

regnskapet for 2011. Andre fordringer 

opprettholdes. 

   

 

 

  12/12 

Innkjøp av telt til skiavdelinga 

Skiavdelinga ønsker å skaffe et telt 

som drikkestasjon ved renn, og ved 

deltagelse på renn og ulike 

arrangement. Teltet koster  

kr. 18 350. 

Styret godkjenner at skiavdelinga 

kjøper telt til en kostnad på kr. 18 350 

og dekkes over skiavdelingens budsjett. 

   

  13/12 

Postbokser til avdelingene 

Styret har mottatt forslag om at det 

etableres postboks for hver avdeling. 

Saken utsettes til avdelingsmøte 

22. februar. 

   

  14/12 

Klubbutviklingsprosjektet 

Oppfølgingsmøte er fastsatt til   

12. mars. 

Planlegging utsettes til styrets møte 

7. mars. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  15/12 

Referatsaker 

-Brev fra Sør-Trøndelag Idrettskrets 

 Om skilting av idrettsanlegg. 

-Bingo Entreprenøren AS melder at 

 OIF får tildelt kr. 75 227 for  

 2. halvår 2011. 

-Årsmøtene i OIF er annonsert. 

-Referat fra fotballavd. styremøte 

 29.01.2012. 

-Brev fra kretsen om tilbud på kurs. 

-Innkalling til årsmøte i Ørkdals- 

 dåggån. 

-Møte i Orkdal Idrettsråd 7. februar 

 om Evjensaken, orientering av 

 Rudolf Larsen. 

  16/12 Eventuelt Ingen saker til behandling. 

 

 

 

 

 

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

      Rudolf Larsen             Geir Knutzen         Tor Bach 

 

 

 

 

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

        Anne Kristin Vullum   Knut Even Wormdal 

                             Referent 

 

 

 


