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Protokoll fra styremøte 09.02.09 kl.20:15 i Orklahallen 
 

 

Tilstede Øyvind Togstad, Rune Karlsen, Sindre Eikli, Berit Kvåle, Tove Eli 
Larsson (referent) 

Meldt fravær Vibeke Skjølberg 
Ikke møtt Gaute Hoff 

 

Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

01/09 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader. 
02/09 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.11.2008 Ingen merknader. 
03/09 Orienteringer. 

Teknisk v/Sindre Eikli 
• Spillerlister med oversikt over foresatte og 

telefonnr. blir satt i perm på kjøkkenet. Da blir 
det enkelt å kontakte personer som ikke møter 
som oppsatt, evt. skaffe andre. 

• Dommervert: Ved egne arrangement fungerer 
enten tidtaker eller speaker som dommervert. 
Ordningen gjelder fra dd. 

Marked/økonomi v/ Rune Karlsen 
• Fakturaer er utsendt til sponsorer iht avtaler. 

Oversikt gjennomgås med kasserer, endelig 
status legges fram på neste styremøte. 

• Fakturaer vedr dugnadsarbeid utsjekkes, oversikt 
legges fram på neste styremøte. 

• Profileringsutvalget har avholdt nytt møte. 
Vanskelig å få til felles profileringstøy i OIF, 
spesielt når klubben har flere leverandører innen 
sportstøy pga ulike behov mellom idrettsgrenene. 

• Styret i håndballavdelingen har utarbeidet regler 
for felles bekledning innen avdelingen. Reglene 
oversendes hovedstyret for endelig godkjenning. 

• Arbeidet med å reforhandle og tegne nye 
sponsoravtaler er kommet i gang. 

• Innbetaling av treningsavgift; Hege Gjønnes 
utarbeider oversikt over hvem som ikke har 
betalt etter hovedforfall 15.februar 2009. Det er 
tidligere utsendt informasjon til foresatte om 
retningslinjer for innbetaling av treningsavgift. 

Alle orienteringene 
taes til etterretning. 
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Sportslig v/Øyvind Togstad 
• Styreleder i håndballavdelingen vil innkalle alle 

innen sportslig, inkludert trenere og lagledere, til 
et møte for å legge en sportslig framtidsstrategi. 
Dette innebærer f.eks hospitering, 
holdningsavtaler, ”felles” spilleprinsipp for alle 
OIF-lag mv. 

Materiell v/Berit Kvåle 
• Utstyr kjøpes inn etter hvert som behovene 

melder seg, dvs fortløpende. 
04/09 Mini-/B10-turnering 08.03.2009 (styreleder 

orienterte) 
• Påmeldingene kommer inn fortløpende 
• Teknisk har innkalt dugnadsfolk 
• Viktig at punktene i evalueringen etter forrige 

turnering 23.november 2008 vektlegges 
• Maks antall lag som får delta: 54 lag 
• Premier er bestilt (ca. 420 stk) 

 
 
Orienteringen taes til 
etterretning. 

05/09 Søknad om økonomisk støtte til busstransport; J14 
på avslutningsturnering på Elverum 
• Sittende styre har tidligere fastslått som 

prinsipp at OIF Håndball kun dekker 
påmeldingsavgift til turneringer. Styret har 
imidlertid vært åpen for at lagene kan søke om en 
viss utgiftsdekning til deltakelse, såfremt flere 
lag innen OIF ”samkjører” sin deltakelse. 
Sittende styre har aldri tidligere innvilget 
søknader i strid med ovennevnte prinsipp 

 
 
Søknad om økonomisk 
støtte til 
busstransport ifm 
avslutningsturnering 
for J14 på Elverum, 
avslås på prinsipielt 
grunnlag. 

06/09 Gjensidige Håndballskole 2009 (Markedsleder 
orienterte) 
• Det er sendt søknad til en del lokale bedrifter og 

Orkdal Kommune om økonomisk støtte til 
arrangementet. OIF Håndball har fått positive 
svar fra 4 bedrifter, 1 bedrift har svart negativt 
pga konkurranseforhold med Gjensidige. Orkdal 
Kommune har foreløpig ikke kommet med svar. 

• Staben samles til avklarings-/planleggingsmøte 
fredag 13.februar kl.18:00 i OFK`s klubblokale 

 
 
Markedsleder følger 
opp de bedriftene som 
har støttet 
arrangementet 
(bannere, fakturering 
mv). 
Styreleder leder 
arrangementet. 
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07/09 Årsmøtet 16.02.2009 (styreleder orienterte) 
Beretninger oversendt hovedstyret. Årsmøte-
papirene inkludert valgkomiteens innstilling er klar. 

 
Orienteringen taes til 
etterretning. 

08/09 Eventuelt 
• Egne arrangement sesongen 2009-2010: 

- OIF Prix-Cup 2009 05.-06. september 2009. 
Gjelder klassene J12, J14, J16, J18 og Ksr. 
Søknad godkjent av NHF. 

- OIF GOOP OM mini-/B10-turneringer hhv 
15.november 2009 og 07.mars 2010. Søknad 
ikke sendt pr.dd, Sportslig leder sørger for at 
dette ordnes innen neste styremøte. 

- Landskamper (Møbelringen-Cup) i Orklahallen 
20.november 2009. Arrangør sammen Meldal 
HK. Arrangementet drøftes nærmere på neste 
styremøte. 

- Gjensidige Håndballskole i uke 9 2010. 
- Natt-Cup 2009; Arrangementet vurderes 

kansellert, beslutning taes på neste 
styremøte. 

 
Styreleder har fått bekreftelse fra Orklahallen 
på de ovennevnte arrangementsdatoer. 

 
Saker under Eventuelt 
tatt til etterretning 

 


