
REFERAT FRA STYREMØTE 10.04.2018 

 
Avdeling Hovedlaget 

Dato  10.04.2018          Kl. 19:00                          Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Ove Aanonsen, Tor Bach, Lars Arne Lien, Hermann Lund, Eivind Selven, Hege 

Berg, John Forvik, Kari Fossvold og Anders R. Skjøld (DL) 

  

Meldt fravær Karin L.Røttereng og Atle Olav Sognli 

Ikke møtt  

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

21/18 Velkommen og presentasjon av OIF 

Ove informerte nytt styre om status i OIF per 

dags dato og hvilke oppgaver vi står ovenfor i 

det kommende året. 

• Flerbrukshus 

• Parkliv 

• Toppidrettsveka 

• Beredskapsplan 

• Militærøvelse 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

 

22/18 Informasjon fra Daglig leder (DL) 

  Anders informerte om Toppidrettsveka, 

sammen mot doping, Nato Øvelse 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

23/18 Status flerbrukshus: 

Fremdrift foran skjema. Dugnad fungerer 

greit. Følger budsjettplan.  

Orienteringen tas til etterretning. 

 

 

24/18 Status økonomi  

Tor informerte kort om økonomien i OIF og 

de økonomiske retningslinjene. 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

25/18 Innkomne saker: 

1. Møteplan første halvdel 2018  

 

 

 

 

2. Søknad om støtte til varebil OIF  

F.o.m 1/4 i år er OIF Anlegg uten bil til bruk 

i Idrettsparken. Knut Arve Steen har stilt sin 

bil til disposisjon for OIF Anlegg i flere år, 

men innen ¼ skal hans bil vrakes. OIF anlegg 

har fått tilbud fra Prøven bil på en brukt 

Peugeot Partner bil til kr 70 000. OIF Anlegg 

søker hovedlaget om midler til kjøp av bil til 

«tjenestekjøring» i Idrettsparken.  

 

 
 

 

 

3. Søknad om støtte til NM 

Troppsgymnastikk junior 2018 

Turn kvalifiserte seg på 2 året på rad til 

 

1. Vedtak: 

Avdelingsmøte 3 mai kl. 19.00 

Styremøte 29. mai kl. 19.00 

Styremøte 19. juni kl. 19.00 

 

2. Vedtak: 

Styret vedtar å kjøpe inn varebil til kr 

70 000,- hvor OIF står som eiere og 

anlegg disponerer bilen og står for den 

daglige driften av bilen. 

Finansieringsplan er at hovedstyret bidrar 

med 20 000 kr og anlegg kr 50 000. 

Daglig leder utarbeider en driftsavtale på 

bilen 

 

 

 

 

 

3. Vedtak: 

Styret er positive til søknaden, og tar 

kontakt med turn for mer detaljerte 



NM i Stavern. Reise og kostnader 

tilknyttet NM på ledere-trenere og utøvere 

blir på ca. 60 000 kr. Turn søker 

hovedlaget om støtte til NM. 

 

Norgesmesterskap Troppsgymnastikk 

Nasjonale klasser - junior Stavern, 5. – 6. mai 

2018 

 

kostnader tilknyttet NM, og kommer 

tilbake til neste styremøte med forslag til 

størrelsen på støtte til Turn. Endelig 

vedtak ved neste styremøte. 

26/18 Orienteringssaker: 

1. Skøytebane på Rømmetunet. 

 

 

 

 

2. Tennisbane   

Ved byggingen av det nye 

folkehelsebadet, er det planlagt en park 

der de nåværende tennisbane ligger. Geir 

Knutzen og daglig leder har vært i møtet 

med kommunen.   

 

 

 

  

 

 

1. Anders orienterte styret om prosjektet, og 

avventer prosjektet videre til interne 

avklaringer med anlegg og andre aktører 

er tatt. 

 

2. Anders orienterte om status vedr. 

tennisbane, og Ove og Anders tar seg av 

den videre dialogen med kommunen og 

prosjektgruppen tilknyttet 

folkehelsebadet. Styret er klare på at vi 

jobber videre med å få en ordentlig 

tennisbane som erstatning for de to 

nåværende banene og at den blir liggende 

i Idrettsparken. 

 

 

 

 

27/18 Eventuelt: 

1. Styreseminar/kurs 

Ønsker og muligheter for kurs i 

styrearbeide bør vurderes. 

 

1. Daglig leder sjekker muligheten for et 

kurs på styrearbeide i praksis avhold på 

Orkanger. 

 

Neste styremøte: Tirsdag 29 mai kl. 19.00 i Klubbhuset 

 

 

 

.....................................  ...........................................         ........................................... 

Ove Aanonsen    Tor Bach     Hermann Lund 

 

 

.................................... .............................................          ……………………………  

Eivind Selven     Lars Arne Lien                  Hege Berg 

 

 

……………………… ……………………………          ……………………………  

Karin L. Røttereng   Anders R. Skjøld (DL)    

 

 

 

………………………. ……………………………  

   

  


