
REFERAT FRA STYREMØTE 14.08.2018 

 
Avdeling Hovedlaget 

Dato 14.08.2018          Kl. 19:00                          Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Ove Aanonsen, Tor Bach,  Hege Berg, Hermann Lund, Eivind Selven, Atle Olav 

Sognli, Kari Fossvold og Anders R. Skjøld (DL) 

  

Meldt fravær Lars Arne Lien, Karin Røttereng og John Forvik 

Ikke møtt  

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

37/18 Status åpne saker 

Gjennomgang av status og fremdrift på åpne 

saker etter tidligere styremøter 

Gjennomgang utført og status oppdatert 

38/18 Status økonomi pr 30.06.2018 

  

- Kasserer orienterte om status for økonomi 

- Regnskapsrapportene viser god kontroll i 

avdelingene mellom regnskap og budsjett. 

- Regnskapsrapporter sendes styret 

 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

39/18 Orienteringssaker; 

 

Parkliv 

- Evaluering av festival/arrangement vil 

foregår når Mandal er returnert fra 

ferie. OIF anlegg vil bli involvert. 

- Evaluering legges frem for styret og 

avdelingslederne i septembermøtet. 

 

Flerbrukshus: 

- Ferdigbefaring i flerbrukshuset i uke 

35. 

- Møbler i sal og i garderober under 

bestilling 

- Håper å åpne til fotballcupen.  

- Noe dugnad gjenstå 

 

Toppidrettsveka: 

- Det meste klart til arrangementet. 

- 1000 skolebarn i parken med stafett 

og formasjon med alle elever av «TIV 

2018 Orkdal» 

 

Strategi: 

- Oppstart av strategiarbeid startet i høst 

- Eivind S, daglig leder og styreleder tar 

oppstartsmøte om hvordan videre 

prosess skal foregå. 

- Forslag på plan legges frem for styret 

og avdelingene i septembermøtet. 

 

 

 

Orienteringssakene tas til etterretning. 

 

 



36/18 Eventuelt 

 

- Innflytting/innvielse av flerbrukshuset 

 

- Årets ildskjelpris 

 

 

- Møteplan høst 2018 

 

 

- Må se på å sette opp en liste over 

aktuelle personer til innbydelse for 

åpningsarrangement av det nye 

flerbrukshuset 

- Sannsynlig i slutten av September. 

 

- Frist innmelding til idrettsrådet er 25. 

August. Styreleder sender inn om 

orientert kandidat fra OIF 

 

Forslag på møteplan frem til jul på 

styremøter og avdelingsmøter 

 

- 18.09.2018 kl. 18.00 Klubbhuset 

- 16.10.2018 kl. 19.00 Klubbhuset 

- 13.11.2018 kl. 19.00 Klubbhuset 

- 11.12.2018 kl. 19.00 Ulvåshytta 

 

 

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

Ove Aanonsen    Tor Bach     Hermann Lund 

 

 

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

Eivind Selven     Lars Arne Lien                  Hege Berg 

 

 

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

  Karin L. Røttereng          John Forvik   Kari Fossvold  

 

 

 

……………………….   

Anders Skjøld (DL)  

  


