
REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 

 
Avdeling Avdelingsmøte 

Dato 05.10.2011           Kl.:   19.00                       Sted:  Ulvåshytta 

 

Tilstede 

Fra styret: Rudolf Larsen, Geir Knutzen, Tor Bach,  

Anne Kristin Vullum og Knut Even Wormdal 

Fra avdelingene: Stein Atle Gangås (fotball), Øyvind Bakken (fotball),  

Jens Olsen (Ulvåshytta), Thomas N. Pedersen (atlet) 

Tove Eli Larsson (håndball), Marit Figenschau (turn),  

Rolf Værnes (orientering), Hallvard Erlandsen (Klubbhuset), 

Tor Erik Sørensen (svømming), Mona Iren Hansen (ski). 

Meldt fravær Eivind Ross og Atle O. Sognli 

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

 

    

 

    
 

Økonomi v/Tor Bach 

Hovedstyret har et negativt driftsresultat på kr. 171 000, som i 

hovedsak skyldes overtagelse av drift av Idrettsparken. 

Avskrivninger utgjør kr. 209.000 

 For avdelingene er det stort avvik på leie av lokaler. Håndball har så 

langt et driftsunderskudd, men en status for håndball viser at det er 

ingen bekymring rundt økonomien. 

Fotballavd. har et stort driftsoverskudd med vel kr. 300 000 foran 

budsjett.  

Orientering har en grei økonomi. Turnavd. er i økonomisk rute. 

Svømming ligger godt an med kr. 36 000 i foreløpig driftsoverskudd. 

Atlet har små varianter, og det ventes et mindre underskudd i år. 

Ski har et overskudd på kr. 125 000, og vel kr. 90 000 foran budsjett. 

Klubbhuset har et underskudd som forventet. Ulvåshytta ligger vel 

kr. 15 000 foran budsjett. 

Den totale likviditeten i OIF er god. 

Det vil bli satt fokus på utestående treningsavgifter. 

Oppgjør fra Vannspeilet 2011 blir utbetalt snart. 

 

 

 

       

Utleie av Klubbhuset 

Avdelingene har gratis leie. Vedtak fra 6. april er at seniorlag betaler 

ordinær leie på fredag, lørdag og søndag. 

 

 Klubbutvikling 

Rudolf Larsen og Marit Mjøen har vært på samling i kretsens regi. 

Kretsen tilbyr et opplegg med utviklingsprogram med gjennomgang 

av lagets status og formulere innsatsområder for klubben. 

Framtidsplaner er tema. Oppfølgingsmøte med evaluering av 

innførte tiltak. Tilbudet gjelder fleridrettslag. 

En deltagelse er i tråd med OIFs strategi for felles målsettinger. 

 

   



Avdelingsmøtet slutter seg til deltagelse i utviklingsprogrammet.  

Det er ønskelig med to  

fra hver avdeling. 

Tiltaket bør ha en oppstart seinest i løpet av første halvdel av 

november. 

 Fotball 

300 aktive hvorav 50 seniorer. Det vil bli forsk med juniorfotball 

sesongen 2012. Orkla Cup ble gjennomført med suksess. 

23 påmeldte til trenerkurs og 25 på dommerkurs. 

I januar 2012 blir arrangert innendørs cup i Orklahallen for 

aldersgruppen 11 – 15 år. 

Behovsanalyse for kunstgress i samarbeid med Geir Larsen. Det kan 

bli aktuelt med egen prosjektkonto i avdelingens egen regi. 

Klubbhuset har avdelinga malt utvendig og utvidet verandaen. 

Oppussing av stor og lille sal vil bli gjennomført. Gulvbelegg vil bli 

lagt på kjøkkenet. 

Ubetalte treningsavgifter for 2010 er avskrevet. 3-årige sponsor-

avtaler med årlig verdi på kr. 330 000 er tegnet. Orkdal Energi er 

sponsor for innendørscupen.    

Svømming 
4 treningsgrupper. Har deltatt på stevne på Levanger. Skal delta på 

Trondheimsmedlyen og stevne i Kristiansund i oktober. Utfordring i 

å skaffe instruktører. 

Det vil bli satset på inntektsbringende tiltak. 

Avdelinga er opptatt av ny svømmehall. Det stilles spørsmål om 

dagens svømmehall er tilfredsstillende hygienisk for hallen. 

Har vært i kontakt med Orkdal Kommune som ønsker åpen dialog 

om saken. Det er ikke antagelser at det automatiske kloringsanlegget 

ikke har fungert siste 3 måneder. Dette kan føre til helsemessig 

risiko. 

Klubbhuset 

Veldig godt fornøyd med utvendig maling og utvidet veranda. 

Mye mer i bruk og det føles som at tilhørigheten til huset er stigende. 

Venter nye møbler. 

Orientering 

O-sesongen er avsluttet. Det har vært holdt 7 treningsløp og et 

bedriftsløp. Sonestafett i Orkla/Gaulakaruselleen. Oppnådde 2. plass 

i Orkla/Gaulakarusellen. Noen har deltatt på kretsløp og krets og 

Midt-Norske mesterskap med medaljer som resultat. 

Nærmiljøkartene som er planlagt vil bli synfart i løpet av høsten. 

Turorienteringa avsluttet. Noe stigning med deltagelse i forhold til 

2010. Neste sesong er under planlegging. 

Turn 

Nettopp startet ny sesong. Det ventes nærmere 300 deltagere. 

Frafall i ungdomsskolealder er en utfordring. 

Konkurranse i Trondheim siste helg, hvor det ble stilt eget guttelag.  

 



Turnerne gjør det godt i konkurranser. Sliter med å få skaffe 

kompetente trenere til de beste utøverne. Egne turnere er instruktører 

for de yngste utøverne. Trenerkurs holdes i januar 2012. 

Kretsen er mer representert i utkantklubbene enn tidligere. 

Jobber med MOT. 20-25 skal delta på MOT-kurs. 

Sikringskurs er gjennomført i Orklahallen. 

Ser fram til ny basishall. Skal delta på ungdomsstevne i november.  

Skiavd. 

Nettopp startet rulleskitreninga. Starter snart innendørstrening på 

Follo. Det ventes god deltagelse, men frafallet er normalt stort ved 

oppstart på snø i Ulvåsen. Vel 30 reiser til treningssamling i Sverige. 

Utfordring med rennleder til Johan Evjens Minnerenn. 

Håndball 

Avdelinga fungerer godt og har en god økonomi. Nettopp stått som 

arrangør av landskamp med meget gode tilbakemeldinger på 

gjennomføringa. Dugnadslister til kamper er utarbeidet. 

Atlet 

Få deltagere for tiden. Benjamin Baldwin har satt personlig rekord 

ved stevne siste helg og blir muligens uttatt til Nordisk Mesterskap.  

Ulvåshytta 

Mindre besøkt så langt i denne sesongen. Vurdere montering av 

varmepumpe. Det er gjennomført en del vedlikeholdsarbeid. 

 Avtale mellom OIF/OIL/OFK 

I Øyvind Togstads fravær orienterte Rudolf Larsen om status i saken. 

Mye negativ omtale av idretten generelt er bakgrunn for saken. 

Tidligere har idretten stått samlet. Bruk av spillemidler er et tema 

som må drøftes. Kjøreregler mellom klubbene må etableres. 

Initiativet fra OIF er positivt mottatt av OIL og OFK. 

24. oktober holdes et fellesmøte mellom hovedstyrene og 

avdelingsledere i lagene.  

 

 OIF Anlegg 

Organisering er behandlet i styremøte. 

Organisasjonsplanen består i leder for OIF Anlegg med 

underavdeling for drift av Klubbhuset, drift av Idrettsparken og 

avdeling for Utvikling. Drift av Ulvåsen holdes utenfor OIF Anlegg. 

Det er laget arbeidsbeskrivelse for leder av OIF Anlegg. 

Det vil bli egne prosjekt ved utbygging av de ulike anlegg, som for 

eksempel kunstgress 7’erbane og friidrettsanlegg. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prosjekt friidrettsbane 

Det er jobbet med teknisk løsning og finansiering av anlegget. 

Prisoverslag viser en kostnad på 10.6 mill. Ny mur i sørenden 

kommer i tillegg. Av dette kan en verdi på ca. 1 million utføres ved 

dugnad. Det er holdt møte med fylkeskommunen vedrørende 

spillemidler. Maksimumsbeløp for friidrettsanlegg er 1.5 mill. 

Ved gitte tilsagn og positive meldinger anslås å mangle finansierig 

på ca. 2 mill.  Søknadsfrist for spillemidler er 15. oktober, men det 

kan gis anledning til å ferdigstille tekniske planer og finansiering til  

1. desember. Målsettinga er oppstart av utbygginga våren 2012. 

 

 

Eventuelt 

Det er mottatt henvendelse om å legge ut ny avtale om drift av Idrettsparken. 

Det vil bli iverksatt. 

 

På årsmøtet ble det vedtatt å undersøke priser hos andre regnskapsbyrå enn hos Admento. 

Det er etterspurt hvor saken står. Styret vil ta tak i saken. 

 

Det er søkt Orkdal Kommune om økning av tilskuddet til drift av Ulvåsveien. 

 

Henvendelse om opphør av snølagring på parkeringsplassen langs Geilan er sendt  

Orkdal Kommune. Det er mottatt positiv tilbakemelding. 

 

Turnavdelinga har behov for å gå inn i sponsormarkedet, og ønsker avklaring om 

eventuell felles ordning innen OIF. 

 

   

 

 

……………………………. 

Knut Even Wormdal 

Referent 

 

 

 


