
 

REFERAT FRA STYREMØTE 09.06.2015. 

 
Avdeling  

Dato  09.06.2015          Kl.  19.00                          Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Geir Knutzen, John Ivar Evjen, Tor Bach, Liv Janne Syrstad,  

Nils Høeg og Marthe H. Frotjold. 

Knut Even Wormdal møtte som daglig leder. 

Meldt fravær Marit Figenschau og Atle O. Sognli 

Ikke møtt Rannveig Meland og Hans Kringstad 

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

     

 

    

 

 

    

 

    

 

 

 

   32/15 

 

 

    

Krav fra nabo på bakgrunn av fjerning av 

trær ved bygging av nytt friidrettsanlegg. 

Bakgrunn for henvendelsen er at det er 

fjernet trær for å redusere løvfall ved 

friidrettsanlegget. Det ble krevd erstatning og 

OIF skaffet planter som skulle vokse til for å 

gi tilsvarende skjerming som tidligere. Nabo 

mente at disse ikke var høye nok og kom med 

andre krav. Plantene ble satt ned i Idretts-

parken. Andre krav som ble fremmet ble av 

tidligere styre vurdert som ikke relevante, og 

krav ble avvist. 

Det ble tatt kontakt med Orkdal Kommune 

for å se på tomtegrenser etc. Det ble skaffet 

bilder som, etter styrets oppfatning, viser at 

trærne har stått på kommunal eiendom, som i  

dette tilfelle er Idrettsparken. Dette er 

meddelt nabo. Nabo har på nytt tatt kontakt 

og mener at trærne har stått på deres 

eiendom.  OIF holder fortsatt fast på at det 

ikke er grunnlag fra å imøtekomme krav. 

Det erkjennes ikke ansvar for 

erstatning. 

     

 

    

 

  33/15 

 

    

Kurs for god selvfølelse 7 – 17 år 

Det er mottatt brev fra Mona Iren Dolmen 

som tilbyr kurs i ”God selvfølelse 7 – 17 år. 

Det er mange gode elementer i tilbudet, men 

mange av disse ivaretas eller forventes 

ivaretatt av aktivitetsledere i OIF. 

Styret kan løpende vurdere tiltak i egen regi 

som ivaretar eller bygger opp selvfølelse 

innen aldersgruppen. 

Styret takker nei til tilbudet fra 

Mona Iren Dolmen.  

Avdelingene orienteres om  

tilbudet. 

    

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

    

   34/15 

Coop-avtalen 

Øyvind Bakken og daglig leder har vært i 

møte med Coop Orkla Møre BA for å drøfte  

videreføring av hovedsponsoravtale med opp-

hør 31.12.2014 og fremforhandle ny avtale 

gjeldende fra 01.01.2016. Det ble enighet om 

at gjeldende avtale videreføres i 2015 og at 

det i løpet av høsten forhandles på ny avtale.  

Hovedsponsoravtale med opphør 

31.12.2014 videreføres og blir 

gjeldende for 2015. 

Øyvind Bakken og daglig leder 

forhandler om ny treårig avtale fra 

01.01.2016. Avtalen legges fram 

for styret til behandling i løpet av 

høsten 2015. 

 

Intern fordeling for 2015 foretas 

med samme fordelingsnøkkel som 

tidligere år. 

    

 

 

    

   35/15 

Møteplan for høsten 2015 

Det er fornuftig allerede nå å fastsette 

møteplan for høsten 2015. Det bør som 

minimum holdes månedlige møter og 

kvartalsvise avdelingsmøter. 

Det siste avdelingsmøte har tradisjonelt vært 

holdt i Ulvåshytta, med julemiddag etter 

møtet. 

Styremøter 

Tirsdag 18.08. kl. 19.00. 

Tirsdag 22.09. kl. 19.00 

Tirsdag 27.10. kl. 19.00 

Tirsdag 24.11. kl. 19.00 

Tirsdag 08.12. kl. 19.00 

 

Avdelingsmøter 

Tirsdag 06.10. kl. 19.00 

Tirsdag 15.12. kl. 18.00 (julemøte) 

      

    

 

   36/15               

Orienteringer 
-Mail fra Orkdal Energi om endring i pris 

 for idrettsanlegg etc., som innebærer 

 økte kostnader for OIF. 

-Rambøll medler om prøvegraving i 

Idrettsparken 16. juni for kartlegging av 

grunnforhold  med tanke på bygging av 

Folkehelsesenter. 

 

 

 

    

   

 

 

    

 

 

   37/15 

Eventuelt 

a)Skotthyllklubben har inngått avtale med 

Orkdal Kommune om disponering av areal 

ved Orklahallen, på området hvor 

”Gammelhallen” sto. Avtalen anfører i 

samarbeid med Idrettslaget, som er ment som 

OIF. Styret mener det er positivt at flest 

mulige aktiviteter legges til Idrettsparken og 

at OIF er samarbeidspartner. Initiativtakerne 

er  i hovedsak medlemmer i OIF. 

 

b)Det er invitert til deltagelse på ”Byfest”  

i Orkdalsveien lørdag 20. juni.  

 

a)Styret stiller seg positivt til at det 

etableres skotthyllbane ved Orkla-

hallen. 

 

 

 

 

 

 

 

b)Tor Bach, Geir Knutzen og 

 Knut Even Wormdal utformer og 

organiserer ”Åpen dag” på 

Frivilligsentralen under ”Byfesten” 

lørdag 20. juni. 



 

 

 

 

Referat fra styremøte 09.06.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Geir Knutzen                             John Ivar Evjen                   Tor Bach  

       

 

 

 

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

    Liv Janne Syrstad                           Nils Høeg                              Marit H. Frotjold                               

 

 

 

        …………………….. 

                                                    Knut Even Wormdal 

        Referent 

 

 

 


