
REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 

 
Avdeling  

Dato 30.11.2011               Kl.: 19.00                       Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

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

Marit Mjøen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal 

Fra avd.:  Hans Kringstad (anlegg), Oddvar Ustad (håndball),  

Anne Kathrine Angvik (svømming), Thomas N. Pedersen (atlet), 

Stig Mjønes (Ulvåshytta), Rolf Wærnes (o-avd.) og  

Øyvind Bakken (fotball) 

Meldt fravær Anne Kristin Vullum 

Ikke møtt Skiavd. og turnavd. 

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

 

 
Økonomi pr. 31.10.11. 

Hovedstyret har en likviditet på kr. 28 000. Det ventes utbetaling av 

spillemidler for Olavsbu på kr. 110 000, og andel lager Nedre 

Rømme med ukjent beløp så langt. 

OIF totalt har en likviditet på kr. 2 889 000 som inkluderer  

kr. 1 056 000 i avtale løypemaskin. 

Hovedkasserer har vært i kontakt med flere regnskapsbyrå for 

innhenting av pris på regnskapstjenester. Styret vil i løpet av året 

beslutte valg av regnskapskontor. Ved eventuelt ny leverandør av 

regnskapstjenesten vil ny avtale bli gjeldende fra 30. juni 2012. 

Budsjettfristen er satt til 15. desember. 

Styret vil ha en gjennomgang av budsjettforslag 10. januar for 

fotball, håndball og turnavd. og 11. januar for øvrige avdelinger. 

 

 

 Førstehjelspskurs/hjertestartere. 

Det er mottatt forespørsel om OIF er tilstrekkelig skolert til bruk av 

hjertestartere. Avdelingsmøtet slutter seg til forslaget og gir ansvaret 

for gjennomføring til fotballavd.  

 

 Oppgradering av hjemmeside. 

Marit Mjøen orienterte om layout som er til vurdering.  Det foreslås 

endring av program. Det er kommet forslag om logoer til inntekt for 

laget. Ny løsning gjør at det kan være egne logoer på de ulike 

avdelingene. All historikk blir tilgjengelig på ny hjemmeside.  

Medlemsregister kan legges inn for internt bruk. Det er ønskelig med 

enklere muligheter for å legge inn bilder.  

 

 Oppfølging mobilinnsamlinga. 

Resultat for fotballavd. så langt er kr. 23 000. Dersom ingen andre 

avdelinger melder interesse for å overta innsamlinga, tilbys 

fotballavd. å fortsette.  

 

  

 

 



Sponsor/reklame 

Geir Knutzen orienterte om regelverket, og vektla at 

overtrekksdraktene skal være helt lik og med samme sponsor. 

Fargene på annet utstyr skal i hovedsak være i OIF-farger. 

Andelingene skal sende melding til hovedstyret om sponsorer til 

trenings og konkurranseantrekk.   

Hovedstyret vil i møte 7. desember drøfte muligheten for større 

sponsoravtaler og regelverk, og om mulig foreslå at det nedsettes et 

sponsorutvalg for hovedsponsoravtaler. 

 Orkanger-Idrett 

Fristen for innlevering av stoff gikk ut i dag. Det er innlevert bra 

med stoff fra avdelingene. Distribusjon foretas med rodemannskap. 

 

 Ulvåshytta 

Rolig periode for hyttestyret. Avdelingsfest holdes 15. desember. 

 

 Fotball 

Umbro-cup arrangeres 17. desember. Det satses på dommerutvikling. 

Ellers er det nå ferie i aktiviteten. 

 

 Atlet 

Det kan bli aktuelt med samarbeid om bruk av avdelingas lokaler 

med treningssenter som er etablert 

 

 Orientering 

Noe uklart om spillemidler i forhold til digitalisering av kart. Det er 

ikke praksis i Sør-Trøndelag, slik at avklaring kreves. 

I neste uke arrangerer OIF møte for lagene i Orkla-

Gauldalkarusellen. Det er bekreftet at det holdes bedriftsbeløp  

26. juni og KM 8. august. Økt deltagelse i turorientering i 2011 i 

forhold til 2010.   

 

 Svømming 

Aktivitet som tidligere. Babysvømminga avsluttes nå før jul. 

Deltagelse på stevne i Stjørdal f.k. helg. Dårlig med svømmetilbud i 

skolen, som fører til økt deltagelse for svømmeopplæring i avd.  

 

 Håndball 

Kroner 100 000 under budsjett ut oktober, men årets siste to måneder 

skal gi balanse. Alle treningsavgifter for sesongen er utsendt. 

Ubetalte avgifter purres 15. desember. Stor aktivitet, både i bredde 

og topp. Serielederen for damer slått av OIF. 

 

 Turn 

Rudolf Larsen orienterte om turnavslutning i Orklahallen 

førskommende helg. 

 

 OIF Anlegg 

Hans Kringstad orienterte om de to anleggene som får oppstart i 

nærmeste tid. I desember skal det sendes godkjenning av prosjekt 

kunstgress på balløkka. 

 

 Møteplan fram til årsmøtet 2012. 

Hovedstyret:  18.01. – 08.02. – 07.03. – 21.03. 

Avdelingsmøte: 22.02. Årsmøte: 28.03. 

 



 Orienteringer 

-Klubbutviklingsmøtet ble et positivt møte, hvor det etter drøftinger 

ble en enighet om å utarbeide ny hjemmeside og retningslinjer for 

intern kommunikasjon. Det skal jobbes med omdømmebygging. 

Øke aktiviteten i klubbhuset er viktig. Flere sosiale tiltak mellom 

utvalg og medlemmer. Bra deltagelse på møtet, hvor samtlige 

avdelinger var representert. Fase 2 igangsettes 12. mars. Fram til 

denne samlingen skal det jobbes med tema fra første samling. 

- Rudolf Larsen er med i utvalg for langtidsplan for Sør-Trøndelag 

Idrettskrets. Det er avholdt møte, og nytt møte holdes 14. desember. 

- Det er undertegnet 40-årig avtale med Orkdal Kommune om 

friidrettsanlegg.  

- Det er inngått avtale med Geir Oddan om vedlikehold av 

Ulvåsveien. 

-Samarbeidsavtsale med Viggja IL om oppkjøring av løypenett på 

Sør-Seljan. 

- OIF er invitert til dugnadsfest i OIL 3. desember. Rudolf Larsen har 

ikke anledning til å møte. I stedet møter Marit Mjøen. 

- Det er kommet melding fra Sør-Trøndelag Idrettskrets med ønske 

om innspill på forslag til styremedlemmer. 

- O-avdelinga har fått tilsendt informasjon om muligheten for 

voksenopplæringsmidler til forskjellige kurs, opplæring og 

arrangement. Fokus på opplæring av unge medlemmer. 

- Minner om julemøte 15. desember kl. 18.00 i Ulvåshytta med 

påmeldingsfrist 9. desember. 

- Alle avdelinger holder sine årsmøter i februar. Årsmøtene 

bekjentgjøres ved felles annonse i januar. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Knut Even Wormdal 

Referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


