
REFERAT FRA STYREMØTE 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 15.08.2012           Kl.:  19.00                   Sted: Klubbhuset 

 

Tilstede 

John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Tor Bach, Eivind Ross,  

Anne Kristin Vullum, Marit Mjøen, Atle O. Sognli, Rudolf Larsen og  

Knut Even Wormdal. 

Thor Zevgren var invitert til møtet for drøfting om oppstart av lag til  

St. Olavsloppet. 

Meldt fravær  

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

 

     

    

 

 

   50/12 

Økonomi v/Tor Bach 

Laget totalt har pr. 30.06. inntekter på 

til sammen kr. 8 250 000 og utgifter på 

kr. 8 500 000. Dette gir et underskudd, 

men mindre enn budsjettert. Det ble 

orientert om de enkelte avdelingers 

resultat pr 30.06.12. 

Friidrettsanlegget er regnskapsført med 

7.4 mill. i inntekter og utgifts-ført med 

ca. 6.74 mill.  

Saken tas til orientering. 
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Friidrettsanlegget  

v/Rudolf Larsen 

Kulturdepartementet inviterte til 

befaring og orienteringer 14. august 

vedrørende anleggsutbygginga i 

Knyken, Idrettsparken, Orklahallen og 

Klatrehallen. John Ivar Evjen og 

Rudolf Larsen deltok i befaringa og 

orienterte styret fra befaringa. 

Svein Hårsaker, Øyvind Togstad og 

Rudolf Larsen orienterte, under 

befarigen, om utbygginga av 

friidrettsanlegget. 

Anlegget holder tidsplanen. 

Gjenstående arbeid er sluttføring av 

dekke, lysanlegg og gjerde. 

Saken tas til orientering. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennisbanen 

Rudolf Larsen orienterte om 

gjennomførte utbedringer på 

Tennisbanen. Nytt gjerde er montert og 

det er ryddet rundt anlegget. 

Totale kostnader for utbedringer så 

langt utgjør ca. kr. 50 000. Det ble søkt 

Orkdal Kommune om  

kr. 92 000. Søknaden ble imøtekommet 

 

OIF søker om kr. 25 000 i Sondre 

Kjørens minnefond til utbedring av 

tennisbanen. John Ivar Evjen har ansvar 

for at søknaden sendes.  
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med kr. 50 000.  

OIF er gjort kjent med at Sondre 

Kjørerens pårørende ønsker å støtte 

utbedring av anlegget med midler fra 

Sondre Kjørens minnefond. 

Det foreslås at det søkes om  

kr. 25 000 fra Sondre Kjørens 

minnefond. 

AUF har tatt på seg ansvaret for å 

besørge rydding etter aktivitet i 

anlegget.  
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Møteplan for høsten 2012 

Onsdager ønskes til styremøter og 

avdelingsmøter også for høsten 2012. 

Ved fastsettelse av møter tas det hensyn 

til regnskapsrapportering.  

Møteplan for høsten 2012 

05.09:  Styremøte 

03.10:  Avdelingsmøte 

24.10:  Styremøte 

14.11:  Styremøte 

05.12:  Avdelingsmøte med  

            forberedelse av budsjett 2013.  

12.12:  Julemøte 
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Lag til St. Olavsloppet 

Thor Zevgren har henvendt seg til OIF 

med forespørsel om å etablere lag som 

representerer OIF i  

St. Olavsloppet neste år. Det er allerede 

registrert 12 – 15 personer som ønsker 

å delta. Totalt må antallet løpere være 

ca. 40. 

Styret støtter initiativet fra Thor Zevgren 

om etablering av lag i OIF for deltagelse i 

St. Olavsloppet i 2013. 
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Søknad og krav om sponsormidler. 

Det er mottatt søknad om 

sponsormidler på kr. 40 000 fra 

fotballavd. og krav på kr. 60 000 fra 

håndballavd. Disponering av 

sponsormidler gjennom Coop-avtalen 

ble drøftet ved budsjettbehandlingen 

for 2012 og ikke tatt inn i budsjettet 

spesifisert. 

Forslag 1: - Omforent 

OIFs økonomiske situasjon tillater ikke 

å tildele midler til avdelingene. 

Forslag 2: 

Tor Bach foreslår at søknaden fra 

fotballavd. imøtekommes med  

kr. 10 000.  

Forslag 1 fikk 6 stemmer og forslag 2 

fikk 1 stemme. 

Vedtak: 

OIFs økonomiske situasjon tillater ikke å 

tildele midler til avdelingene. 
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Kunstgressbanen 

Styret føler at det fortsatt er uavklarte 

forhold om kunstgressbanen etter OIFs 

oppsigelse av samarbeidsavtalen. 

med Orkla FK. Det er ønskelig at saken 

belyses på nytt, og det er naturlig at 

OIF Anlegg utreder saken.  

Hovedstyret ber OIF Anlegg belyse 

uavklarte forhold etter oppsigelse av 

samarbeidsavtalen om kunstgressbanen. 



    

 

    

    57/12 

 

Eventuelt 

Det er mottatt brev fra Sør-   

Trøndelag Fylkeskommune som  

henstiller idrettslagene om å søke om 

midler til fysisk aktivitet i et 

folkehelseperspektiv.  

John Ivar Evjen sender søknad fra OIF 

 

 

          

 

 

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

       John Ivar Evjen           Geir Knutzen   Tor Bach   

 

 

 

 

………………………… …………………………     ……………………… 

          Eivind Ross             Marit Mjøen       Anne Kristin Vullum 

 

 

 

 

………………………… 

Knut Even Wormdal 

Referent 
 


