
 
REFERAT FRA STYREMØTE 10.02.2015 
 
Avdeling  
Dato  10.02.2015          Kl.  19.00                          Sted: Frivilligsentralen 
 
Tilstede 

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

Meldt fravær Janne Sommerschild Wiggen 
Ikke møtt Kjersti Løkken 
 
Sak nr. Begrunnelse Vedtak 
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Orklahallen 
Det foreligger mange uavklarte forhold i 
saker mellom Orklahallen og OIF. Ved 
utbygging av ny bane 3 og basishall ble det 
avtalt at OIF skal bidra med 500 dugnads-
timer årlig som bidrag til hallutbygginga. 
Siden dette ble avtalt har det vært sviktende 
renhold og vedlikehold i Orklahallen. Både 
håndballavd. og turnavdelinga har brukt 
betydelig antall timer til renhold og 
håndtering av utstyr. Det er naturlig at dette 
dekker timetallet for 2013 og 2014. 
Det er innhentet prisliste for leie av hallene. 
Denne kan være vanskelig å forstå, og det er 
nødvendig med en avklaring i hva som ligger 
under betegnelsen inntektsbringende 
arrangement. Renhold er fortsatt et aktuelt 
tema. 

Forslag til vedtak 
OIF har tatt initiativ til et møte 
med Orkdal kommune. 
OIF representeres med 
følgende: 
-1 person fra turnavdelinga. 
-1 person fra håndballavd. 
-Geir Knutzen 
-Knut Even Wormdal 
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Meldal Fotballhall – uttalelse 
Meldal fotballhall er i sluttspurten med å 
reise finansiering. OIF har bestilt leie av 
hallen med minimum 3 timer i uken 
kommende vinter. OIF v/fotballavd. har 
støttet tiltaket med kr. 5 000. Svorkmo/NOI 
har inngått leieavtale med flere antall timer 
enn OIF. 
Meldal Fotballhall inviterte OIF til et møte, 
hvor Geir Knutzen og Knut Even Wormdal 
møtte. Det ble orientert om at det er ønskelig 
at hallen klassifiseres som interkommunalt 
anlegg, som da utløser mer spillemidler. 
I tillegg kreves det årlig driftsstøtte på 5% fra 
andre kommuner. 

Daglig leder sender brev til 
Orkdal Kommune.  
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   forts. 

Leieavtaler kan dekke kravet om driftsstøtte. 
Med ovennevnte leieforhold med 
Svorkmo/NOI og OIF er dette tilstrekkelig til 
Orkdal Kommunes deltagelse. Det er naturlig 
å tro at idrettslag i Orkdal Kommune vil ha  
årlig leieforhold med Meldal Fotballhall på 
nødvendig antall timer. Det er ønskelig at 
OIF støtter prosjektet med å ta et initiativ 
over for Orkdal Kommune om å garantere for 
antall timer. 
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Dugnadsfest 
Det er utført en betydelig dugnadsinnsats i 
Klubbhuset og er nå nærmest totalrenovert. 
I tillegg utføres daglige dugnader i 
Idrettsparken. Styret mener det er riktig å gi 
dugnadsfolket en påskjønnelse. Dette kan 
gjøres ved st det inviteres til en dugnadsfest i 
Klubbhuset. 

Forslag til vedtak 
Det inviteres til dugnadsfest i 
Klubbhuset 27. februar  
kl. 19.00. 
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Felles markedsføring av Klubbhuset og 
Ulvåshytta. 
OIF eier to utleieobjekt som har større 
inntektspotensielle enn i dag, særlig på 
dagtid. Daglig leder har vært i møte med 
representanter for Klubbhuset og Ulvåshytta. 
Det er enighet om at felles markedsføring bør 
gjennomføres. Det vil bli samordning av 
leiepriser og presentasjon av utleieobjektene. 
Saken drøftes i de respektive husstyrer. Til å 
uformere en presentasjon søkes profesjonell 
bistand. Presentasjon og utsendelse foretas 
innen utløpet av mars 2015. 

Forslag til vedtak 
Det lages en felles 
presentasjon av Klubbhuset og 
Ulvåshytta til markedsføring 
av utleie. 
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Samarbeidsmøte OIL-OFK-OIF 
Det er etablert samarbeidsavtale om at det 
skal holdes to samarbeidsmøter pr. år, og at 
klubbene står som arrangør på runde. OIF 
skulle kalt inn til møte i 2014, men dette er 
ikke gjort. Styret forslår at det kalles inn til 
møte i Klubbhuset så snart som mulig. 

Forslag til vedtak 
Det kalles inn til samarbeids-
møte tirsdag 10. mars kl. 19.00 
i Klubbhuset. 
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Orienteringer 
-Politiattester 
-Ulvåsvegen 
-Forespørsel om oppkjøring av skiløype til 
 Lauvåsen. 
-Regnskap 2014 med foreløpig resultat. 

Tas til orientering. 

 
 



 
 
 
 
Styremøte 10.02.2015. 
 
 
 
 
 
 
.................................... ...........................................     ........................................... 
     Geir Knutzen             Tor Bach   John Ivar Evjen      
 
 
 
 
 
...................................          .............................................      ………………………….. 
         Unn Knudsen                    Hans Kringstad                  Atle O. Sognli 
 
 
 
   
 
                                          
…………………….. 
Knut Even Wormdal 
Referent 


