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”Samarbeide for et ledende og utviklende fotballmiljø” 
To : Samarbeidsgruppa , Orkla FK, Orkdal IL, Orkanger IF, Morten Wolden 

From : Ove Aanonsen, referent 

Sted: Klubbhuset Orkla Fotballklubb. 

Date : 22.09.2009 

 
Møtt: 
Anders Nilsen Rudolf Larsen Magne Fossbakk

Jon Møkkelgård Ove Aanonsen

Kristin Broholm Tor Arne Opphaug Jarle Tuflått

Forfall: Karin Larsen Bjørkli OIL. 

 

Samarbeidsutvalget OFK/OIF/OIL 

1. Referat siste møte. 
Ingen anmerkninger til siste møtereferat. Legges ut på hjemmesidene 

2. Status arbeidet i undergruppene: 

A: Sportslig: 
Anbefaling fra samarbeidsutvalget til fotballavdlingene om at det tas opp status på spillere og lag og 
ser på samarbeide mellom klubbene i 2010. Skape suksesshistorier gjennom f.eks samarbeid på 16-
åringene i 2010 hvis det vurderes fornuftig. 

 

B: Visjon og verdigrunnlag. 
Ingen møter avholdt siden siste samarbeidsmøte. Gjennomgang av forslag til visjon og 
verdigrunnlag.  
Forslag til endringer/forbedringer: Se litt på OFK’s ”slik gjør vi det” 
Ikke sette konkrete sportlige resultatmål.  
OIL: Dette er i tråd med det som som i alle fall OIL ser det. 
 
OAa/AN: Oppfordrer alle til å komme med innspill på elementer som skal inn i dette dokumentet og 
som kan være med å skape en FELLES plattform for alle tre klubbene som et felles dokument. 

C: Samarbeidsavtale 
OIF: Hovedstyret i OIF har hatt møte med fotballavdelingen og kom frem til et vedtak som vil være 
OIF’s forslag inn i samanrbeidet. Dette gå i hovedtrekk ut på at all 11’erfotball legges inn i OFK fra 
sesongen 2011 hvis dette godkjennes i OIF’s årsmøte mars 2010. 
OIF vil at det må legges en del forutsetninger for at det skal mere aktivitet inn i OFK. Dette går på 
hovedpunktene: 
* Økonomi 
* Organisasjon 
* Felles sportslig plan 
* Anlegg og eierskap. 
OIL: Møte også med fotballavdelingen. Oppfatningen i OIL er at 11’er etter hvert skal inn i OFK. 
Skepsis i OIL for å legge ned all fotball. 
Grundig gjennomgang av sentrale elementer før beslutningen tas,- økonomi, anlegg osv. Veldig 
identisk med OIF’s forslag. Konkretiseres skriftlig fra OIL. 
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Øvrige dikusjonspunkter og synspunkter: 

� Noen kommentarer på formuleringer i  notat fra OIF. 

� Utfordringer: Endre innstillingen fra det å være nødt til å samarbeide til det å vil samarbeide.  

� Hva kan vi positivt få igjen for et samarbeide? 

� Hva kan vi ha av fellesnevnere i samarbeidet? 

� Bruke visjonsmodellen for å lage samarbeidsforum mellom klubbene. 

� Oppfordre fotballavdelingene til samabeidsmøtet. 

� Oppfordrer klubbene til å gjennomgå notatet fra OIF og se på hva dette vil innebære for 
ALLE klubbene. 
 

 
Neste møte i utvalget: Dato bestemmes senere etter at avklaringene mellom OIF og OFK 
angående KGB er gjort. 
 

 
 

 
Orkanger 27.09.09 

 

……………………………………………  

Ove Aanonsen (referent)  

 


