
 
Orkanger Idrettsforening, Anleggsavdelingen 

Protokoll fra styremøte 8/12 2011 kl. 18.30 i Klubbhuset 
 

 

Tilstede Øyvind Togstad, Rudolf Gjengstø, Rolf Bjarne Semb, Hans 

Kringstad. Fra hovedstyret: Rudolf Larsen og Tor Bach. 

Meldt fravær Hallvard Erlandsen 
 

Sak nr. Sak 

Bakgrunn for saken 

Vedtak 

07/11 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent 

08/11 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26.10.11 Godkjent 

09/11 Drift og regnskap Klubbhuset. 

Tor Bach og Rudolf Larsen orienterte om drift fram 

til nå og økonomisk status. Klubbhuset har 

egenkapital på ca 200 000. Det er kalkulert med 

egenkapital på ca 400 000 ved planlagt utbygging. 

Drifta går med underskudd. 

Målet er sunn drift blant annet ved å etablere 

rutiner som sikrer innkreving av leie. 

 

 

OIF Anlegg får 

oversendt budsjett 

for 2011 og regnskap. 

Hallvard Erlandsen 

gjør innkjøp for 

Klubbhuset. 

10/11 Drift og regnskap Idrettsparken. 

Tor Bach og Rudolf Larsen orienterte om drift fram 

til nå og økonomisk status. Kommunalt tilskudd på 

220 000 kr pr år skal finansiere drift av 

Idrettsparken. OIF Anlegg overtar ca. 50 000 

kroner fra idrettsparkutvalget, som er under 

avvikling. OIF Anlegg overtar maskiner og utstyr. 

Målet er sunn drift blant annet ved å etablere gode 

rutiner for internleie og riktig prising av tjenester. 

 

OIF Anlegg får 

oversendt 

erfaringstall for 

forbruk ved drift i 

Idrettsparken. 

Rudolf Gjengstø gjør 

innkjøp for 

Idrettsparken. 

11/11 Igangsatte prosjekter. 

Friidrettsanlegget: 

Rudolf Larsen orienterte. Spillemiddelsøknad er 

sendt Orkdal kommune. Prosjektet er langt på vei 

finansiert. Orkdal formannskap har vedtatt en 

tilleggsbevilgning på en million kroner og en 

lånegaranti for inntil 2,5 millioner. Bevilgning og 

garanti kommer til endelig behandling i 

kommunestyret 14.desember. Prosjektleder og 

ansvarlig for organisering av dugnadsarbeid må på 

plass i løpet av vinteren. 

Kunstgrasbane med undervarme på ballsletta: 

Øyvind Togstad orienterte. Søknad skal til 

departementet når prosjektet omfatter undervarme. 

Tatt til orientering. 
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Søknad blir sendt i løpet av desember. Nye skisser 

viser plass for snødeponi og totalt nærmere 100 p-

plasser øst og vest for ballfeltet. Behovsanalyse og 

kravspesifikasjoner er utarbeidet. 

12/11 Budsjett 2012. 

Avdelingenes frist er 15.desember. Som ny avdeling 

trenger OIF Anlegg regnskapsmaler, regnskap, 

budsjett og erfaringstall. Leder og ansvarlige for 

Klubbhuset og Idrettsparken skal gå gjennom dette 

materialet. 

Leder leverer 

budsjett for OIF 

Anlegg til 

hovedkasserer innen 

24.desember. 

 Eventuelt  

 

 

 


