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Coop Orkla BA – Samarbeidsavtale 
Avtalen gjelder hovedlaget. 
Avdelingene kan ikke inngå avtaler. 
Avtaler kan inngås ved 
enkeltarrangement, men må 
godkjennes av hovedstyret. 
Fotball og håndball er forpliktet til 
handel gjennom Sport 1. Tidligere 
utstyrsavtale med håndball og fotball 
videreføres. Avtalen gjelder for 2009 
og 2010 og reforhandles høsten 2010. 

Fordeling av midlene vurderes 
sammen med fordeling avc 
grasrotandel, Bingo og eventuelle 
tilskudd. 

 
 
 
34/09 
 

Frikort  
Hovedstyret, som har det overordnede 
ansvar for OIFs aktviteter og drift, 
ønsker å være representert ved 
avdelingenes aktiviteter. Det er et 
ønske om fri inngang til alle 
arrangement i OIFs regi.  

Det utstedes frikort til hovedstyrets 
medlemmer og varamedlemmer til 
alle arrangement I OIFs regi. 
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StoråsfestivalenTilbud om vakthold 
Det er mottatt brev fra Storåsfestivalen 
som tilbyr vakthold til kr. 550 pr. vakt 
a 8 timer. Vaktmannskap må være fylt 
18 år. 

Brevet distribueres til avdelingene. 
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Søknad om tilskudd – hjertestarter 
Skiavdelinga ønsker å kjøpe 
hjertestarter for plassering i 
Ulvåshytta. Det søkes Orkdal 
Sanitetsforening om tilskudd. 

Styret godkjenner søknaden. 
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Orkdalsmessa 2009 
Orkdalsmessa 2009 skal ha frivillighet 
som tema. Det tilbys frivillige lag og 
organisasjoner standsplass. Det vil 
også bli avholdt et frivillighetsseminar 
og frivillighetsmiddag. 

Saken legges fram på avdelingsmøtet 
3. juni 2009. 
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Politiattester – Nyvalg 
Else-Britt Evjen har vært 
varaansvarlig for politiattestene. Hun 
er gått ut av styret og nytt varamedlem 
må velges. 

Morten Stub valgt. 
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Seminar – Bygging og drift av 
idrettshaller. 
Norges Håndballforbund arrangerer 
seminar den 17. – 18. juni for bygging 
og drift av flerbrukshaller. Avgiften er 
kr. 1 500 pr deltager. Styret mener det 
er viktig at OIF er representert på 
seminaret. 

Rudolf Larsen og Ove Aanonsen 
meldes på til seminar i regi av Norges 
Håndballforbund den 17. – 18. juni 
2009. 
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Klubbhuset – suppleringsvalg 
Det ble ikke valgt fullstendig styre til 
klubbhuset på årsmøtet. Det er foretatt 
suppleringsvalg for godkjenning av 
hovedstyret. 

Styret godkjenner følgende styre for 
Klubbhuset: 
Leder:            Tor Arne Opphaug 
Kasserer:        Rolf Bjarne Semb 
Styremedlem: Tove Eli Larsson 
          ”            Kari Schei 
          ”            Ole Martin Røhmesmo 
          ”            Halvard Erlandsen 
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Referatsaker 
-  Rudolf Larsen, Ove Aanonsen og  
Knut Even Wormdal har deltatt på et 
møte med klubbhusstyret om 
rehabilitering og utbygging av 
klubbhuset. Det vil bli utarbeidet en 
skisse, som legges fram på 
avdelingsmøtet 3. juni. 
-  Brev fra Orkdal Sparebank om at  
   OIF er tildelt kr. 25 000 i  
   Gavemidler. 
-  Håndballavdelinga tar ansvar for  
   fanen ved Folketoget 17. mai. Toget 
   starter kl. 09.40. 
-  Det er mottatt anbudsgrunnlag for 
   utbygginga på Nedre Rømme. Det 
   sendes ut 15. mai, med anbudsfrist  
   15. juni 2009. 
-  Styret har fra Skiavd. mottatt utvidet 
   organisasjonsplan og ansvars- 
   beskrivelse. 
-  Det er mottatt påminnelse fra  
   initiativtaker for etablering av  
   idrettsbarnehage. Saken er oversendt 
   Orklahallen.  
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-  Det er fra firmaet Skrap & Hjelp 
    mottatt tilbud om salg av idretts- 
    kortet. 
-  Det er fra Sør-Trøndelag Idrettskrets 
    mottatt til på klubbutviklingskveld. 
    Tilbudet presenteres på avdelings- 
    møtet 3. juni.  
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