
REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 03.03.2015 
 
Avdeling  
Dato  03.03.2015          Kl.  20.00              Sted:  Orkdal Rådhus  
 
Tilstede 

Fra styret: Geir Knutzen,  John Ivar Evjen, Hans Kringstad og 
Atle O. Sognli. 
Fra avdelingene: Stein Atle Gangås (fotball), Tor Arne Opphaug (anlegg), 
Rolf Wærnes (orientering) og Anne Løkstad (Ulvåshytta) 
Daglig leder Knut Even Wormdal møtte som sekretær. 

Meldt fravær Skiavd. og håndballavd. 
Ikke møtt Turnavd. og Svømmeavd. 
 

Sak nr.  
     
 
    
 
 
 

Orienteringer 
Knut Even Wormdal orienterte om følgende: 
-Status for utbygginger i Idrettsparken. 
-Informasjon fra styret i IKAS. 
-Status for anleggsarbeid på Ulvåsvegen. 
-Avdelingsårsmøter 

 Orientering fra avdelingene 
Orienteringsavdelinga har ikke idrettsmessig aktivitet for tiden. Det er holdt årsmøte og 
avslutning i tur-orienteringen. 
Engasjert av Røde Kors for opplæring i orientering. Det vil bli holdt kurs i orientering for 
Orkla Jeger og Fiskeforening i løpet av våren. 
Det skal utarbeides aktivitetsplan for avdelingen, som skal sendes  
o-forbundet innen 15. mars. 
Det er sendt krav om erstatning til Salvesen & Thams for endrede forhold på marka på grunn 
av ny kraftlinje. 
Klubbhuset er nærmest ferdig renovert.  Det mangler utskifting av ett par ytterdører. 
Møbelringen har gitt klubbhuset TV-skap i gave.  
Det er mange pokaler oppbevart i Klubbhuset. Det vil bli gjort et utalg for utstilling. Det vil 
bli vurdert hvordan huset skal utsmykkes. 
Fotballavdelinga har avholdt årsmøte. Sertifisering som kvalitetsklubb vil forhåpentligvis bli 
gjennomført i april. Det har vært arbeidskrevende for styret å jobbe fram mot sertifiseringen. 
Det kommer redaksjonell dekning i ST på temaet kvalitetsklubb, seniorfotball damer og 
herrer og at OIF er et naturlig valg som klubb. 
Seks ledere har tatt fotballederkurs og fire trenerutviklingskurs. 
Frafall av aktive kan skyldes lang sesong innen lagidrettene, og særforbundene bør vurdere 
sesongvarigheten. 
Avdelingen er skuffet over Orkdal Kommune pga manglende støtte ved integreringsarbeidet, 
både økonomisk og ressursmessig. Avdelingen har deltatt på MOT-kurs, men mangler 
oppfølging. 
Foreslår at det arrangeres en Orkanger-helg i Idrettsparken. 
 
Ulvåshytta har avholdt sitt årsmøte. Aktiviteten er nå vanlig drift. Hytta er godt besøkt på 
søndager. 
Siste åpningsdag før ferien er satt til 23. april. 

 
 
  
………………………… 
Knut Even Wormdal 
Referent 


