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Tilstede Øyvind Togstad, Hallvard Erlandsen, Rolf Bj. Semb, Hans 

Kringstad og Ove Aanonsen. Tor Arne Opphaug deltok i tillegg 

til styret. 

Meldt fravær Rudolf Gjengstø 
 

Sak nr. Sak 

Bakgrunn for saken 

Vedtak 

08/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent 

09/13 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.08.2011 Godkjent 

10/13 Status drift av klubbhuset 

Hallvard Erlandsen og Rolf Bj. Semb orienterte: 

Varmepumpe er montert. Servise er innkjøpt. 

Rundvask og spyling av taket er utført. Montering av 

ståldør til kontrollrom kan bli aktuelt.  

Tungt å vaske og vanskelig å få golv helt reint pga 

slitt belegg. 

Hallvard Erlandsen 

innhenter pris på 

golvvaskemaskin og 

golvbelegg. 

11/13 Status drift av Idrettsparken 

Rolf Bj. Semb og Tor Arne Opphaug orienterte: 

105 000 kr på konto. Knut Steen gjør en formidabel 

innsats med den daglige drifta. 

Tatt til orientering. 

12/13 Prosjekter i Idrettsparken 

Øyvind Togstad orienterte: 

* Innbytterbenker bygd på dugnad ved hovedbanen. 

God løsning, aktuell også for andre baner. 

* Garasjen: Ove Aanonsen har ryddet. 

* Fotballbrakka: Det er vurdert å flytte den. Blir 

stående inntil videre. Kan evt erstattes av større og 

bedre lager for fotball og friidrett senere. 

* Gammel kiosk: Råtten. Orkla Maskin gir pris på 

riving sammen med pris på utskifting av masse ved 

Klubbhuset for å gjøre klart til asfaltering. 

* Trafikk/parkering: Det blir lagt opp til bilfri park. 

Bom ved skibrua, nøkkel for brøyting, renovasjon mv. 

Må ha dialog med Orkdal kommune for å løse 

parkering utenfor Idrettsparken. 

* Friidrettsanlegget: Behov for utstyr til rengjøring. 

Gras, støv, grus, sneiper mv vanskelig å få vekk. Vi 

har tilbud på demo-brukt feiemaskin med oppsamler 

til 48 000 kr. 

* Tennisanlegget: Behov for å male asfalt og nye 

fester til nett. 

* Ny kunstgressbane: Kostnadsoverslag inkludert 

OIF Anlegg kjøper 

feiemaskin til ca 

50 000 kr til bruk på 

friidrettsanlegget. 

Vedtaket forutsetter 

hovedlagets 

godkjenning. 

 

Ove Aanonsen tar 

ansvar for utbedring 

av tennisanlegget med 

maling og nye 

festestolper våren 

2014.  

 

Øvrig informasjon 

tatt til orientering. 
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sjuerbane 10,9 mill. kr. Framdriftsplan; legging av 

kunstgras første uke i oktober, åpning i oktober. Det 

blir jordvoll mot hager i Parkveien etter ønske fra 

enkelte naboer. 

13/13 Banebruk høsten 2013 

Øyvind Togstad orienterte: Endelig oppsett er klart 

medio august etter gjentatte justeringer. Medfører 

leie av Orkla FKs kunstgressbane for ca 40 000 kr. 

Tatt til orientering. 

14/13 Eventuelt 

*Planer for tribune mellom hovedbane og slitebane, 

og planer for nytt garderobebygg på Nedre Rømme 

er i en tidlig fase. Arbeidet går videre. 

* Sandvolleyball ved tennisbanen. Hans Kringstad 

orienterte om vedtak i Orkanger Vel. Velforeninga er 

åpen for å gi bort sand og bekoste utstyr mot at OIF 

Anlegg inngår avtale om rydding mv med 

AUF/Ungdomsrådet etter mønster fra tennisbanen. 

Tatt til orientering..  
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