
REFERAT FRA STYREMØTE 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 05.09.2012.             Kl.: 19.00                      Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Geir Knutzen, Tor Bach, Anne Kristin Vullum, 

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

Mona Iren Ebbesen og Erlend Olsø representerte skiavd. i 

orienteringssak 58/12. 

Meldt fravær John Ivar Evjen og Eivind Ross 

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

    

 

 

 

   58/12 

Orientering om ny tidtakerbu i 

Ulvåsen. 

Skiavd. ønsker å bygge ny 

tidtakerbu med lagerrom for utstyr. 

Det foreslås et bygg på ca. 21 m2 til 

en beregnet totalkostnad på  

kr. 452 869. Etter fradrag av rabatter 

og dugnad beregnes kostnadene til 

ca. kr. 200 – 250 000.  

Styret har i utgangspunktet positiv 

innstilling til prosjektet:  

-Leder av hovedstyret tar initiativ til et  

 møte med Orkdal Kommune for  

 avklaring av stønad og tilskudds- 

 ordninger.  

-Saken realitetsbehandles når saken er   

utredet. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   59/12 

Status Friidrettsanlegg. 

Rudolf Larsen orienterte om saken 

der ni biler ble skadet av maling fra 

fargelegging av tartandekket. Dette 

er kostnader som dekkes av 

kontraktspartners forsikring.  

Tor Bach orienterte om regnskapet 

for utbyggingen pr. dato. Det er 

regnskapsført kr. 8 450 000 i 

inntekter og kr. 8 043 000 i utgifter. 

Det ventes ytterligere kr. 1 750 000 i 

inntekter.  Endelige tall for ikke 

regnskapsførte kostnader er ikke helt 

klare, men anlegget ventes å få en 

totalkostnad på ca. kr. 10 000 000. 

Prosjektet må sluttfinansieres med 

ca. kr. 400 000 ut fra dagens 

opplysninger. 

Saken tas til orientering. 

   

 

   60/12 

Avdelingsmøte - Forberedelse. 

I avdelingsmøtet 03.10. legges det 

fram regnskapsrapport pr. 30.08. I 

tillegg informasjon fra hovedstyret 

til avdelingene og motsatt. 

Vedtak som begrunnelse. 



    

 

 

   61/12 

Temasamling OIF høsten 2012 

Som en oppfølging av Klubb-

utviklingsprosjektet ønsker styret å 

prioritere intern kommunikasjon i 

OIF og hvem som skal informere 

eksternt. 

Det holdes en temakveld senest  

15. november med tema 

Kommunikasjon. 

Ansvar: Anne Kristin Vullum. 

    

 

 

 

   62/12 

Regnskapsføring Ulvåsveien 

Det har tidligere vært egen 

vegforening for Ulvåsveien, med 

OIF og grunneier som parter. 

De siste årene har dette vært et reint 

OIF-prosjekt og det stilles spørsmål 

om regnskapet ikke bør gå inn i OIF 

sitt regnskap. 

Regnskapet for Ulvåsveien blir en del 

av OIFs regnskap som eget prosjekt 

under skiavdelinga. 

    

 

   63/12 

Åpning av friidrettsanlegget 

Oppmerking av friidrettsanlegget er 

forsinket. Det er planlagt offisiell 

åpning 28. september. 

Offisiell åpning av friidrettsanlegget 

utsettes i påvente av ferdigstillelse av 

anlegget. 

    

 

 

 

   64/12 

Bruk av fanen ved dødsfall. 

Ved enkelte anledninger blir det 

drøftet om fanen skal brukes i 

begravelser der avdøde har, eller har 

hatt verv i OIF. Styret ser det som 

viktig at det etableres retningslinjer 

for dette.  

Fanen benyttes i begravelser der 

avdøde har/har hatt eller er tildelt 

hedersbevisning: 

1. Æresmedlem. 

2. Mottatt hedersdiplom. 

3. Sittende hovedstyremedlem. 

4. Sittende leder i avdelingsstyre. 

5. Tidligere leder av hovedstyret. 

Pårørende forespørres om det er 

ønskelig med fanen i kirka. 

   

 

   65/12 

Referatsaker 

-Rosenvik inviterer til jubileums- 

 konferanse 5. okt. på Bårdshaug 

 Herregård.  

OIF melder på tre representanter fra 

OIF til Rosenviks jubileumskonferanse 

5. okt. 

   

 

 

   66/12 

Eventuelt 

-Folkehelse vil bli et sentralt tema i 

 Orkdal Kommune i en ny 

 Kommuneplan. OIF bør nedsette en 

 arbeidsgruppe innen OIF for å  

 kartlegge muligheten for OIF til 

 å bidra innen temaet.  

Det nedsettes et utvalg for tiltaket 

Folkehelse.  

Saken legges fram på avdelingsmøtet 

03.10. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Styremøte 05.09.2012. 

 

 

 

 

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

      Geir Knutzen               Tor Bach                     Anne Kristin Vullum 

 

 

 

 

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

       Marit Mjøen             Atle O. Sognli       Rudolf Larsen 

  

 

 

 

…………………………….. 

        Knut Even Wormdal 

         Referent 

 

 

 


