Orkanger Idrettsforening, Anleggsavdelingen
Protokoll fra styremøte 13/6 2018 kl. 17.00 i garasjen
Tilstede
Meldt fravær

Knut A. Steen, Grethe V. Vullum, Atle Østhus, Hans Kringstad
fra styret. Daglig leder Anders Rotstigen Skjøld møtte også.
Rolf Bj. Semb

Sak nr.

Sak
Bakgrunn for saken

Vedtak

1/18

Sandvolleyballbane i Idrettsparken
Rong Mo har søkt på vegne av flere om å få bruke
areal i Idrettsparken til bane sandvolleyball. Søkerne
peker på et konkret område. Banen Orkanger Vel
opparbeidet ved siden av tennisbanen er fjernet ifb
med bygging av Folkehelsesenter.

2/18

Driftsavtale, bruk av varebil
Knut A. Steen orienterte. Det er inngått en avtale
mellom OIF Anlegg og hovedlaget som strengt
begrenser bruken av bilen. Dette ble problematisert
fordi det lett oppstår gråsoner mellom
tjenestekjøring og privat bruk.
Gummigranulat på banene
Knut A. Steen orienterte. Granulat har blitt liggende
lenge uten rensing og gjenbruk fordi vi har manglet
lasteapparat på traktor. Uheldig for OIF og i et
miljøperspektiv, men dette ordnes nå. Vi tar sikte på
å komme i gang tidlig heretter.
Parkliv
Atle Østhus orienterte:
* Jobber med gode løsninger for å få på plass igjen
gjerder og sykkelstativ som tas ned ifb med
arrangementet.
* 70 betalte vakter innmeldt fra OIF, behov for
ytterligere 70.
* OIFAnlegg skal delta på opp- og nedrigg med inntil
tre personer for å ha god kontroll.

OIF Anlegg anbefaler
hovedstyret å
imøtekomme søknaden,
men foreslår en litt
annen plassering av
hensyn til lagring og
transport av utstyr.
Plasseringen må
vurderes igjen om to
år når
Folkehelsesentret er
ferdig. Da vil det bli
behov for å se på den
samlede arealbruken i
parken.
Tatt til orientering.
OIF Anlegg kan lage
interne retningslinjer
hvis det skulle vise
seg å bli behov.
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4/18

Tatt til orientering.

Tatt til orientering.
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Eventuelt
Knut A. Steen: Ønskelig å føre fram vatn og etablere
spylepunkt ved sørenden av hovedbanen.

Knut A. Steen
undersøker kostnader
og teknisk løsning.
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