Innkomne forslag:

1. Medlemskontingent.
Styret foreslår at kontingenten for 2009 opprettholdes på samme nivå
som i 2008.
Styrets forslag:

Kr. 50,-

for barn

Kr. 100,-

for voksne

2. Ansettelse av daglig leder/prosjektleder.
Orkdal idrettslag har et stabilt medlemstall på ca. 1100.
Omsetningen for laget ligger på ca. 5 mill. Det er et stort
aktivitetsnivå i alle avdelinger med planlagte prosjekter i
størrelsesorden 20 mill. – Knyken Skisenter. Dette vil være en alt for
store oppgave og drive på dugnadsbasis, derfor har styret foreslått å
vurdere en ansettelse av daglig leder/prosjektleder.
Styrets forslag: Det nye styret gis fullmakt til å vurdere en ansettelse
av daglig leder/prosjektleder i OIL.

3. Etablere OIL Utvikling.
Orkdal idrettslag arbeider aktivt med en utbygging av Knyken
Skisenter. Det er et prosjekt som kan sammenlignes med
Orkdalsbanken Stadion. For å oppnå momsrefusjon og en optimal
økonomisk kontroll med prosjektet, kreves det at utbyggingen gjøres
av en egen avdeling.
Styrets forslag: Det nye styret får fullmakt til å etablere OIL
Utvikling. OIL Utvikling etableres som en fullverdig avdeling i
Orkdal idrettslag.

4. Lånesøknad på kr. 100.000,- til OIL Anlegg.
OIL Anlegg søker om låneopptak begrenset oppad til kr. 100.000,- for
innkjøp av bl.a. traktor til vedlikehold av Orkdalsbanken Stadion.
Styrets forslag: Det nye styret får fullmakt til å akseptere en
lånesøknad. Det forutsettes at det foreligger en økonomisk analyse og
plan for investeringen. Nedbetaling av lånet må beskrives i et
dokument som viser hvordan dette skal gjennomføres.

5. Etablere Trim/friidrett.
OIL Trimavdelinga utvides til igjen å omfatte friidrett. Dette har
sammenheng med Sør-Trøndelag Friidrettskrets krav og OILs eget
ønske om å gi et tilbud til friidrettsinteresserte.
Styrets forslag: Styret støtter Trimavdelinga i sitt forslag om å
gjeninnføre Trim/friidrett.

6. Nye lover for Orkdal idrettslag.
Norges Idrettsforbund har satt krav om at alle idrettslag skal innføre
NIFs basislover. OIL har behandlet dette i sitt styre og tatt inn lokale
paragrafer som ivaretar bl.a. idrettslagets forhold til
æresbevisninger.
Styrets forslag: Styret ber årsmøtet godkjenne NIFs basislover til å
gjelde for Orkdal idrettslag fra 1. mai 2009.

7. Samarbeidsavtalen mellom OFK, OIF og OIL - fotball.
Styret i Orkdal idrettslag har mottatt følgende forslag til hovedlagets
årsmøte:
Som betalende medlem av Orkdal IL krever vi ei avstemming om
samarbeidsavtalen som har gått under navnet ”tiårsavtalen” mellom
OIL, OIF og OFK skal videreføres.
Styret i Orkdal idrettslag har sammen med styret i fotballavdelinga
gjort en konsekvensanalyse i forhold til et eventuelt opphør av OILs
samarbeidsforhold med OIF og OFK. Vi har innhentet hjelp fra
Trøndelag Fotballkrets for å belyse konsekvensene spesielt innenfor
det sportslige og det økonomiske. Rådene er entydige, alle vil være
tjent med og reforhandle samarbeidsavtalen. Vi bør inngå en avtale
som regulerer alle forhold på en måte som tjener alle klubber og som
ivaretar fotballen på en god måte i Orkdal kommune. Det er satt ned
et uvalg med representanter fra OFK, OIF og OIL. Fristen for
arbeidet er satt til 1. oktober 2009. Lykkes ikke utvalget, blir det en
styrt avvikling av samarbeidsforholdet.
Styrets forslag: Orkdal idrettslag får årsmøtets støtte til å fortsette
arbeidet om en ny samarbeidsavtale sammen med OFK og OIF.
Avtalen må ha som intensjon og ivareta alle klubber på en god og
likeverdig måte. Det må legges hovedvekt på samarbeid, det
sportslige og økonomi.

