
 
REFERAT FRA STYREMØTE 13.01.2015 
Avdeling  
Dato  13.01.2015          Kl.  19.00                 Sted: Frivilligsentralen 
 
Tilstede 

Geir Knutzen, Tor Bach, John Ivar Evjen, Unn Knudsen,  
Hans Kringstad,  Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Meldt fravær Janne Sommerschild Wiggen 
Ikke møtt Kjersti Løkken 
 
Sak nr. Begrunnelse Vedtak 
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Referatsaker 
-Orkdal Energi har bedt om et møte for  
 en gjennomgang av eksisterende sponsor- 
 avtaler med OIF. Orkdal Energi ønsker en  
 samlet avtale. 
-Fotballavd. har forespurt om OIF- 
 teskjorter kan legges fram for salg på  
 kontoret på Frivilligsentralen. 
-Bjørn Krokdal representerer OIF i et utvalg 
 i Orkdal Kommune for planlegging og  
 gjennomføring av aktiviteter i Friluftslivets  
 år. 
-Sør-Trøndelag Fylkeskommune gir i brev av   
27.11.2014, til Orkdal Kommune, en oversikt 
over tilskuddsordninger for et aktivt frilufts-
liv i kommuner og friluftsorganisasjoner. 
OIF har kontaktet Orkdal Kommune, som 
sender søknad om tilskudd til skilting i 
Ulvåsmarka og Buvikløypa.  
-Mail fra Meldal Fotballklubb om et  
 eventuelt samarbeid for å etablere fotballhall 
 i Meldal som interkommunalt anlegg.  
 Interkommunale anlegg gir større prosent- 
 andel spillemidler enn andre anlegg. 
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Møteplan 1. halvår 
Styret ser det som naturlig at møteplanen 
settes opp fram til årsmøtet i første omgang. 
Nytt styre lager møteplan for resterende del 
av 1. halvår. 

10.02: Styremøte 
03.03: Avdelingsmøte 
17.03: Styremøte 
25.03: Årsmøte 
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Årsmøte og forslagsfrist 
OIFs vedtekter sier at forslag som ønskes 
behandlet på årsmøtet skal være sendt styret 
seinest to uker før årsmøtet. Dette for at 
styret skal vurdere forslaget og lage 
innstilling til årsmøtet.  

Årsmøtet avholdes onsdag 
25. mars kl. 18.00 i 
Klubbhuset, med forslagsfrist 
til 11. mars. 
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Garanti pumpeanlegg til kunstgressbanene 
Orkdal Kommune bygger nytt bygg med 
pumpeanlegg for avløp i Idrettsparken. 
Pumpeanlegg for tilførsel av varmtvann til 
kunstgressbanene monteres i samme bygg. 
Orkdal Kommune har prosjekteringsavtale 
med Asplan Viak AS, og ber om garanti fra 
Orkla FK og OIF for betaling av kostnader 
for prosjektering av pumpeanlegget for 
kunstgressbanene. IKAS er stiftet, men 
selskapet er enda ikke tildelt organisasjons-
nummer. Organisasjonsnummer er nødvendig 
for bankforbindelse ved utstedelse av  
garantier.Inntil IKAS blir klar for å etablere 
finansielle avtaler garanterer OFK og OIF for 
kr. 80 000 hver. 

OIF garanterer for kr. 80 000 
av innestående på konto 
4270.16.52880. Det forutsettes 
at IKAS overtar garanti-
ansvaret når IKAS er tildelt 
organisasjonsnummer og klar 
for å etablere finansavtaler 
med sin bankforbindelse.   
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Oppgradering av OIFs hjemmeside 
Det er kommet innspill fra fotballavdelinga 
om oppgradering av hjemmesiden. 
Hjemmesiden fungerer ikke mot mobil og 
iphone og er tungvindt når det skal legges ut 
vedlegg. 

Geir Knutzen kontakter Marit 
Mjøen og Øyvind Bakken for 
en drøfting av oppgradering av 
hjemmesiden. 
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Arbeids- og lønnsavtale daglig leder 
John Ivar Evjen har foretatt tilpassing av 
arbeids- og lønnsavtale fra tidligere ansettelse 
til ny daglig leder.  

Styret slutter seg til 
orienteringen. 

    
 
    
 
 
 
   07/15 
 

Behov for tilgang til toaletter i Ulvåsen 
Ulvåsmarka har hatt en betydelig økning i 
besøk av privatpersoner, barnehager og 
skoleklasser. Det er tilgang til toaletter i 
Ulvåshytta når den er åpen på søndager og 
ved skitrening på tirsdager. Ulvåsmarka 
benyttes gjennom hele uka. Styret har mottatt 
innspill på at det bør være tilgang til toaletter 
også på øvrige dager. Styret mener at dette er 
en sak som må løses, og ønsker derfor å 
drøfte mulige løsninger med Ulvåshyttas 
styre. 

Geir Knutzen og Knut Even 
Wormdal tar kontakt med 
styret i Ulvåshytta for å drøfte 
mulig løsning. 
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Idrettsregistreringen 2015 
Det er frist for registrering 31. januar. 
Antall medlemmer i OIF blir registrert av 
hovedstyret. Avdelingene må registrere  
antall aktive, inndelt etter alder og kjønn. 
Det er svært viktig at registreringen blir 
foretatt innen fristen 31. januar.  
Daglig leder sender melding til avdelingene. 

John Ivar Evjen foretar 
registrering av antall 
medlemmer. 
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Eventuelt 
-Budsjett 2015 
Hovedstyret har satt frist til 02.01. for 
levering av budsjettforslag. Det er ikke 
mottatt budsjettforslag fra turnavdelinga. 
Kasserer Tor Bach har lagt inn inntekt og 
utgift med overskudd på kr. 10 000 for å få et 
helhetlig budsjett for OIF. OIFs budsjett-
forslag viser samlede inntekter på  
kr. 6 831 000 og et overskudd på kr. 68 600 
etter finanskostnader. 
Kontantbeholdningen er budsjettert til  
kr. 2 439 419 pr. 31.12.2015.  
-Gudstjeneste i Ulvåshytta 
Det har blitt tradisjon at det holdes 
gudstjeneste en søndag hver vinter i 
Ulvåshytta. Styret har mottatt henvendelse på 
at dette bør markedsføres bedre. Dette for at 
flere skal bli kjent med anledningen, og at 
andre ikke blir overrasket når de oppsøker 
hytta.  Styret har drøftet tiltak for å gjøre 
gudstjenesten kjent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gudstjenester i Ulvåshytta 
markedsføres med følgende 
tiltak: 
-Oppslag i hytta helga før. 
-Meldes på hjemmesiden. 
-Annonse eller omtale i  
 Sør-Trøndelag. 
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     Geir Knutzen             Tor Bach   John Ivar Evjen      
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        Unn Knudsen                       Hans Kringstad                 Atle O. Sognli 
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Knut Even Wormdal 
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