
REFERAT FRA STYREMØTE 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 05.11.13.             Kl. 19.00                              Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Eivind Ross,  Atle O. Sognli og  

Knut Even Wormdal. 

Daglig leder: Rudolf Larsen 

Meldt fravær Tor Bach og Marit Mjøen. 

Ikke møtt Unn Knudsen 

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

     

 

  100/13 

 

Dommerbetaling 

Dommergodtgjørelse har tidligere vært 

drøftet i styret. Styret har hatt den oppfatning 

at rutiner for utbetaling av godtgjørelse må 

endres. 

Saken oversendes Sør-

Trøndelag Idrettskrets for 

videre behandling. 

     

 

  101/13 

  

Organisasjonsplan OIF. 

Det er sendt beskjed til avdelingene om å 

tilpasse antall styremedlemmer til valgene i 

2014. 

Avdelingsstyrene skal bestå av 

5 – 7 medlemmer. 

       

 

 

 

  102/13 

    

Framtidig drift av Klubbhuset. 

Drift av Klubbhuset går underskudd, og det 

må foretas økonomiske tiltak. 

OIF Anlegg foreslår at det innføres en 

leiepris internt i OIF. Det er foretatt en 

fordeling mellom avdelingene med prosentvis 

fordeling. Total avgift settes til kr. 60 000. 

Saken må være avklart til budsjett 2014. 

Forslaget sendes avdelingene 

for høring. 

 

 

 

  103/13 

Innkjøp av ny oppvaskmaskin til 

Klubhuset. 

Oppvaskmaskinen i Klubbhuset fungerer 

ikke. Det er nødvendig at det anskaffes ny 

maskin. Ny maskin koster kr. 23 000 + mva. 

Styret mener at dette er en nødvendig 

investering.  

Styret forskutterer  

investeringen med inntil 

kr. 30 000 inkl. mva.. Beløpet 

trekkes fra neste års overføring 

på kr. 320 000 til OIF Anlegg 

fra Orkdal Kommune. 

 

 

  104/13 

Drift av lager Nedre Rømme. 

OIF Anlegg har sendt sak om bruk av lageret 

på Nedre Rømme, som opplyser at de kan ta 

ansvar for å administrere lageret. 

OIF Anlegg får fullmakt til å 

administrere lageret. 

 

 

 

  105/13 

Innkjøp av materialer Stikomiteen. 

Det er mottatt oversikt over behov for 

materiell til vedlikehold av turnettet på 

marka.  

Stikomiteen gis fullmakt til å 

disponere inntil kr. 10 000 til 

anskaffelse av materiell til 

bruk på marka. Kostnaden 

dekkes over hovedstyrets 

budsjett.  



 

 

 

 

   

  106/13 

Temamøte: Idrettsskole – et tilbud til våre 

medlemmer 6-12 år. 

Ved siste avdelingsmøte ble det drøftet om 

sesongstyrt aktivitet for barn i alderen  

6-12 år. Det ble besluttet å holde et temamøte 

19. november. Dette må sees i sammenheng 

med eventuell etablering av idrettsskole i 

OIF. Det kan være fornuftig å benytte 

ressurser fra idrettskretsen til å innlede om 

idrettsskole. 

Det innkalles til avdelingsmøte 

19. november med tema 

sesongstyrt aktivitet for 

utøvere i alderen 6-12 år. 

 

 

 

 

  107/13 

Referatsaker 

-Forespørsel fra Konstadhaven om å 

distribuere prisliste til de sentrale strøk i 

Orkdal.  Tilbud om distribusjon er sendt 

avdelingene til en godtgjørelse på kr. 5 000. 

-Det er mottatt henvendelse fra Orkdal 

Idrettsråd om mannskap til åpning av nye 

Orklahallen og basishall 14., 15 og  

16. november.  

 

  108/13 Eventuelt Ingen saker til behandling. 

 

 

 

 

 

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

      John Ivar Evjen            Geir Knutzen       Eivind Ross  

       

 

 

 

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

                  Atle O. Sognli                                   Knut Even Wormdal 

          Referent 

 

 

 


