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Tilstede

Tor Arne Opphaug, Øyvind Togstad, Ove Aanonsen, Grethe V.
Vullum, Knut A. Steen, Rolf Bj. Semb og Hans Kringstad
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Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.08.2017
IKAS-avtalen
IKAS betaler OIF Anlegg 70 000 kr per år for å
drifte de to IKAS-eide banene. Avtalen kan sies opp
med tre måneders varsel. Etter to sesongers drift
ser vi at beløpet på langt nær dekker kostnadene.
OIF Anlegg lager nå et faktagrunnlag som
dokumenterer driftstimer med traktor og
drivstofforbruk ved drift av IKAS-banene.
Parkliv, festival i Idrettsparken 27-28. juli 2018
Tor Arne Opphaug og Ove Aanonsen orienterte:
Deler av Idrettsparken er utleid fra 25. juli til 29.
juli. Arrangøren lager oversikt for OIF over
mannskapsbehov før, under og etter festivalen slik at
avdelingene kan fordele og sette av ressurser til
betalt arbeid. Arrangøren har kjøpt forsikring som
skal dekke evt. skade på anlegg.
Traktor, havari og kjøp
Tor Arne Opphaug orienterte: Ny traktor koster
507 000 kr. eks mva. Flertallsgruppen i Orkdal
kommunestyre foreslår et tilskudd på 175 000.
Restbehov finansiering: 332 000 kr.

Godkjent
Godkjent
OIF Anlegg ber om
møte med IKASstyret med sikte på å
reforhandle avtalen.
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Rundvask Klubbhus,
Forespørsel om OIFs damelag fotball kan forestå
rundvask i Klubbhuset mot betaling for delvis å
finansiere treningsleir.
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Status Anlegg, Klubbhus og Flerbrukshus Knut Arve
Steen, Grethe V. Vullum og Tor Arne Opphaug
orienterte:
 Anlegg: Liten aktivitet nå. Ønskelig med flere
som har anledning til å arbeide lengre dager.
 Klubbhus: Ekstern utleie i 2017 vil beløpe seg

Tatt til orientering.

Leder i OIF Anlegg
går i dialog med
hovedstyret for å
finne beste løsning for
finansiering; kjøp eller
leasing.
OIF Anlegg vil
videreføre praksis om
at rundvask skal skje
ved ubetalt dugnad.
Avdelingas økonomi er
dessuten stram.
Tatt til orientering.
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til ca. 115 000 kr. Avtale utløper slik at vi ikke
kan forvente samme nivå i 2018.
 Flerbrukshus: Mye dugnad. Utvendig kledning
snart ferdig. Kledning av tak og vegger med
gips starter nå, og dugnadsarbeidet trappes
ytterligere opp.
Økonomi
Rolf Bj. Semb orienterte:
Anlegg (Idrettsparken) står i praksis i minus og må
låne penger fra Klubbhuset. Naturlig at utestående
tilabkeføres når Anlegg får det kommunale
driftstilskuddet i januar/februar.
Klubbhuset har 42 000 på konto etter å ha lagt ut
33 000 for anlegg. Bla. kostnader til regnskapskontor
på ca. 30 000 kr for Anlegg/Klubbhus samlet vil
påløpe.

Tatt til orientering

Protokoll fra møte 29.11.2017 bekreftet og godkjent av de som var tilstede:
Orkanger
_______________

_______________

_______________

_______________

Ref, Hans Kringstad

_______________
-----------------------

