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Tilstede Ø. Togstad, Kari Lilleås, Oddvar Ustad, Berit Kvåle, Svein Olav 

Gjerstad, Kristine Eker, Bjørn Almli (referent) 

Meldt fravær  
 

Sak nr. Sak 

Bakgrunn for saken 

Vedtak 

17/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader 

18/13 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19.08.2013 Ingen merknader 

19/13 Utvalgsmedlemmer, status 

Alle er på plass 

Ingen merknader 

20/13 Oppfølging av tidligere saker 

Teknisk v/Svein Olav Arrangement; 
 Noen problemer med å få inn navn på speaker + 

tidtaker, Det ble diskutert at nye folk må få 

opplæring på forhånd i tidtaking / 

speakertjenesten 

 Utsending av lister: Lister er sendt ut. 

Marked/økonomi v/ Oddvar, Kristine 

 Pr juni/ august er resultatet 195 000 (+60 000 

i forhold til budsjett) 

 Kalendersalg: 100 000 i fortjeneste dersom 

alt selges 

 Treningsavgift vil komme i begynnelsen av 

november 

Sportslig v/ Kari Lilleås 

 Trenere/Lagledere 2013/2014: på plass 

 Terminlister: De er klar for alle lag. 

 Egne turneringer – invitasjoner 

 Trenerutdanning/kurs: 6 fra OIF har 

gjennomført gamle trener 1 utdanning. 

 Bjørn Almåsbakk er ansatt som trener. 

 Nye treningstider kommer 1.november 

 Åpning av «Nye» Orklahallen 16.11.2013 OIF 

håndball stiller sammen med andre lag slik at 

mange aktiviteter holdes gjennom hele dagen. 

 Osteopat: Lilleås Næss vil bidra i arbeidet 

med skadeforebygging. 

 

 

 

Det settes krav til 

alle lag å stille med 

folk i sekretariatet. 
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 Sportslig v/ Kari Lilleås forts. 

 Øyvind orienterte om problematikken med at 

det holdes barnefotballtreninger innendørs på 

vinterstid. Temakveld om emnet vil bli holdt 

 OIF håndball har fått en spinningssykkel til 

alternativ trening for skadde spillere 

 BRING-laget er i gang med å samle inn penger 

til sin vider aktivitet. OIF vil kunne bidra til 

sine spillere, mens andre lag må sørge for sine 

Materiell v/ Berit Kvåle 

 Orienterte om innbruddet i hallen i helga med 

ødelagt materiellskap. 

 Jakke bestilles til K3, J16 samt styret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til etterretning 

22/13 Eventuelt 

 Håndballforum 9.-10.11.2013 

(Trenerforum) Berit og Kari reiser i 

utgangspunktet men det åpent for alle 

interesserte. 

 Julebord - Utgår til fordel for en fest 

etter nyttår, kommer tilbake til denne 

etterhvert. 

Ingen merknad 

 

 

 

_____________               _____________                _______________ 

Øyvind Togstad             Oddvar Ustad                Kari Lilleås 

 

 

 

__________             __________              _______________ 

Kristine Eker                 Berit Kvåle            Svein Olav Gjerstad 

 

 

_________ 
Bjørn Almli 
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