
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 23.08.2017 

 
Avdeling Hovedlaget 

Dato  23.08.2017          Kl. 19:00                          Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Geir Knutzen, Ove Aanonsen, Hermann Lund, , Lars Arne Lien, Anita G. 

Mæhlen 

Meldt fravær Atle O. Sognli, Tor Bach, Berit Solem, Karin L. Røttereng,  Anne-Kristin 

Fjellstad 

Ikke møtt  

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

33/17 Status tidligere saker 

Gjennomgang av status og fremdrift på åpne 

saker etter tidligere styremøter. To åpne saker 

pr. 23.08. 

Gjennomgang utført og status oppdatert. 

 

34/17 Status Daglig leder (DL) 

Introduksjonsplan: 

Kommer på besøk først i september. Ser etter 

bolig. Skal lages en introduksjonsplan for DL 

med arbeidsoppgaver, besøksrunde osv. 

 

Orienteringen tas til etterretning. 

Leder og kasserer lager en 

introduksjonsplan.  

 

 

35/17 Status flerbrukshus: 

Flerbrukshus i rute. Nye søknader til 

Gjensidige og Sanitetsforeningen. Purret på 

avtale med Orkdal Janitsjar. Må etablere 

dugnadskorps og finne dugnadskoordinator 

Orienteringen tas til etterretning. 

Ove Aanonsen tar ny kontakt med Tor Arne 

Opphaug som mulig dugnadskoordinator 

36/17 Status økonomi pr. 30.06.17: 

Turn ikke levert regnskap pr. 30. 06. Noe 

ufullstendig, men viser et greit resultat. Noen 

tall synes å være feil. Må kvalitets sjekkes. 

Styret ønsker mere detaljert oversikt på 

«Andre kostnader».  

Orienteringen tas til etterretning. 

Kasserere sjekker for feil og lager mere 

detaljert oversikt over «andre kostnader» til 

neste styremøte. 

37/17 Forslag til møteplan resten av året: 

• Ons. 27.09 : Avd. møte kl. 19.00 / 

Styremøte kl. 18.00 

• Ons. 18.10 : Møte STFK kl 18:00 

Styremøte kl. 19.00 

• Ons. 15.11 : Styremøte kl. 19.00 

• Ons. 13.12 : Avd. møte / 

juleavslutning Ulvåsen kl. 18.00. 

Mulig kort styremøte før avd.møte. 

Forslaget vedtatt.  

Sekretær booker møterom på aktuelle 

tidspunkt og sted. 

38/17 Politiattester: 

Styret må peke ut en person til å ta ansvaret 

for oppfølging av politiattester ute i 

avdelingene. 

Anita Gjerstad Mæhlen blir ansvarlig i 

hovedstyret. Utarbeider retningslinjer og 

maler for arbeidet med politiattester som 

sendes avdelingene. Blir OIF standard. 

39/17 Orienteringssaker: 

1. Sletting av gammelt 

organisasjonsnummer for 

fotballavdelingen: 

 

1. Tor Bach sørger for å få slettet 

organisasjonsnummer registrert på 

OIF fotball. 



 

 

Det eksisterer et 

organisasjonsnummer for OIF fotball 

som ingen kjenner til. Dette bør 

slettes slik at OIF har et 

organisasjonsnummer. 

2. Status og fremdrift 

beredskapsplan: 

Beredskapsplan skal utarbeides og 

avdelingene må involveres i 

utarbeidelsen. 

 

3. Årshjul 

Årshjul for OIF må oppdateres. 

4. Møte med daglig leder i Sør-

Trøndelag fridrettskrets: 

Mulig møte med Daglig leder Ola 

Sakshaug i Sør-Trøndelag 

friidrettskrets. 

 

 

 

 

 

2. Beredskapsplan: Gruppe for arbeide 

med en beredskapsplan settes ned 

med et mål på å få til et dokument til 

årsmøtet i 2018. Ove Aanonsen tar 

kontakt med Karin Røttereng for et 

innledende møte. 

3. Årshjul oppdateres av leder og 

kasserer. 

4. Møte med STFK: Det avtales et 

møte med daglig leder i Sør 

Trøndelag friidrettskrets for å se på 

hva vi bør jobbe med for å få etablert 

en friidrettsgruppe i fremtiden. Møte 

avholdes i forkant av styremøtet 18. 

oktober hvis mulig. 

40/17 Eventuelt: 

1. Datoer for idrettsmerket bør 

settes. 

 

2. Brøyting av Ulvåsveien. Brøyter 

har sagt opp og ny avtale med 

andre må etableres. 

3. Søknad fra Strandafestivalen 

innkommet om å arrangere neste 

års strandafestival i Idrettsparken. 

 

1. Datoene 12. og 19. september kl 18:00. 

Annonseres i avisa Sør-Trøndelag og på 

hjemmesiden.  

2. Kandidater er spurt. Avtale ikke inngått. 

 

 

3. Styret tar kontakt med kommune og 

IKAS og deres syn på saken. Må også 

avtale et møte med Strandafestivalen for 

å får mere detaljerte opplysninger før 

ytterligere avgjørelser tas. 

 

Neste styremøte: Onsdag 27.09.17 kl. 19.00 i Klubbhuset. 

 

Vedlegg: 

• 38/17 Rutiner for innhenting og registrering av politiattester i Orkanger IF. 
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       Geir Knutzen                    Ove Aanonsen (referent)   Hermann Lund 

 

 

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

Anita Gjerstad Mæhlen   Lars Arne Lien 
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