
 
Orkanger Idrettsforening, Håndballavdelingen 

 Protokoll fra styremøte 10.12.12 kl.19:00 i Klubbhuset 
 

 

Tilstede Øyvind Togstad (referent), Tove Eli Larsson, Oddvar Ustad, 
Kari Lilleås 

Meldt fravær Kristine Eker, Berit Kvåle 
 

Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

32/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader 
33/12 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.10.2012 Ingen merknader 
34/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer. 
Teknisk v/Øyvind Togstad 
• Speaker, sekretariat, kiosk og billett; bemanning 

2.serieperiode håndteres av Tone Syrstadeng og 
Øyvind Togstad 

Marked/økonomi v/ Oddvar Ustad 
• Økonomistatus; Negativt driftsresultat siste periode, 

men mange fakturaer utestående pt  
• Kalendersalg; Det har gått bra med fordeling og 

utdeling til spillerne, selv om tidsaspektet ble knapt 
• Treningsavgift utsendt, viktig at laglederne oppdaterer 

spillerlister ved endring og sender endringene til MØ 
• Forhandling om ny hovedsamarbeidsavtale i gang, 

avgjørelse kommer på plass innen nyttår 
• Dugnadsarbeid; Oppsett varetellinger og varepakking 

utsendt, laglederne sørger for å varsle MØ om 
oppmøtet slik at faktura kan utsendes 

Sportslig v/ Kari Lilleås 
• Ny trener for G14 er Mirna Jarovic 
• Avslutningsturnering; lagene bestemmer selv hvilken 

avslutningsturnering de ønsker å delta. Alt praktisk 
håndteres av laglederne. OIF håndball dekker 
påmeldingsavgift. Samarbeidspartnerne til OIF 
Håndball må benyttes 

• COOP Prix Julecup arrangeres i Orklahallen 27.12.12. 
God påmelding, oppsett og annen info sendes ut innen 
den 21.12.12 

Alle orienteringene 
tatt til etterretning 

35/12 Budsjett 2013 
• Oddvar Ustad gis fullmakt til å utarbeide 

budsjettforslag 2013 for OIF Håndball 
• Budsjettforslaget legges fram for hovedstyret 

medio januar 2013 

Enstemmig vedtatt 



 
Orkanger Idrettsforening, Håndballavdelingen 

 Protokoll fra styremøte 10.12.12 kl.19:00 i Klubbhuset 
 

 

36/12 • Årsmøtet i OIF Håndball avholdes mandag 
18.02.13 kl.18:30 i Klubbhuset. Vanlige 
årsmøtesaker 

Enstemmig vedtatt 

37/12 Eventuelt 
• Statutter «Geir Atle Sognli`s målvaktsstipend»; 

Forslag til statutter akseptert av de pårørende, 
presenteres på trener-/lagledermøte 10.12.12 og 
legges deretter ut på hjemmesiden 

• Presisering av retningslinjer vedr inntekt til den 
enkelte spiller ifm dugnadsarbeid, presenteres på 
trener-/lagledermøte 10.12.12 og legges deretter ut på 
hjemmesiden 

Tatt til etterretning 

 


