Orkanger Idrettsforening, Anleggsavdelingen
Protokoll fra styremøte 8/3 kl. 19.30 i Klubbhuset
Tilstede

Meldt fravær

Øyvind Togstad, Rudolf Gjengstø, Hallvard Erlandsen, Hans
Kringstad, Ove Aanonsen, Roger Sivertsen, Tor Arne Opphaug,
Odd Lorentzen, Ronny Mehlum.
Rolf B. Semb.

Sak nr.

Sak
Bakgrunn for saken

Vedtak

08/12
09/12
10/12

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.08.2011
Status drift av Klubbhuset.
Økonomi: En tredel av årsbudsjettet for utleie er
tatt inn allerede i januar-februar.
Diskusjon om OIF anlegg skal foreslå at avdelingene
betaler fast bidrag til Klubbhuset for å sikre drift
og vedlikehold. Mulig det foreligger eldre vedtak som
ikke praktiseres. Øyvind Togstad undersøker.
Annet: Fotball har ansvar for å pusse opp kjøkken og
stue. Kjøkkenet skal være ferdig til konfirmasjoner
først i mai. Hallvard følger opp.

Godkjent
Godkjent
Tatt til orientering.

11/12

Status drift av Idrettsparken.
Økonomi: Driftsmidler er overført fra hovedlaget.
Momsbeløp på traktoren mangler (46 250). Rolf B.
Semb følger opp. Traktoren er betalt.
Annet: Vi vurderer salg av den gamle traktoren, evt.
for å finansiere kjøp av ny henger. Rudolf Gjengstø
følger opp.
Skogen sør for hovedbanen er ryddet.
Prosjekter.
Øyvind Togstad orienterte.
Friidrettsanlegget:
Svein M. Haarsaker har tatt på som prosjektleder.
Han vil rapportere til ei styringsgruppe med Rudolf
Larsen, Øyvind Togstad og Geir Knutzen. Planlagt
anleggsstart ca. 1. mai. Nytt tilskudd på 300 000 kr
fra Trønder-Energi. Totalt 9 mill. kr. er finansiert.
Kunstgras:
Må formelt inn i kommunens plan før
orienteringsmøter starter ultimo mars.

Tatt til orientering.

Eventuelt.
Prosedyrer for bruk av utstyr i Idrettsparken:

Tatt til orientering.

12/12

13/12

Tatt til orientering.
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Ove Aanonsen presiserer instruks etter innspill fra
Orkdal kommune. Kommunen krever blant annet at
alle brukere av den kommunale traktoren gjennomgår
kurs.
Postboks:
OIF Anlegg får egen postboks. Rudolf Gjengstø
bestiller.
Bruk av banene:
Belastningen på hovedbanen og slitebanen blir stor.
Det er behov for møte med fotball for å sikre bruk i
tråd med retningslinjene.
Innspill fra fotballs idédugnad 25.februar:
Positivt med innspill. Det er behov for møte med
fotball for å presisere ansvarsfordelinga mellom OIF
Anlegg og OIF Fotball.
Tennisbanen:
Forfallet satt på dagsorden igjen etter et vedtak i
Orkdal AUF. OIF kontaktet Orkdal kommune i
oktober 2011 med tilbud om å inngå avtale om drift
og vedlikehold. Venter på tilbakemelding.
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