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Protokoll fra styremøte 27.04.09 kl.20:15 i OFK`s klubbhus 
 

 

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

Meldt fravær  
Ikke møtt Vibeke Skjølberg 

 

Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

15/09 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader. 
16/09 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 02.03.2009 Ingen merknader. 
17/09 Orienteringer. 

Teknisk v/Sindre Eikli 
• Det er kjøpt inn 2 nye høytalere som skal 

fastmonteres i Orklahallen. 
Marked/økonomi v/ Rune Karlsen 
• Hovedlaget inngår avtale med Coop Orkla Møre i 2 år, 

dvs fram til 2011. Opprinnelig avtale som 
håndballavdelinga har med COOP annuleres. 
Håndballavdelinga inngår i hovedlagets avtale, da stort 
sett med de samme betingelsene som OIF Håndball har 
pr. dd med COOP Orkla Møre. 

• Det er inngått 3-årsavtale med Orklareiser. 
• Det er inngått 3-årsavtale med avisa Sør-Trøndelag. 
Sportslig v/Gaute Hoff 
• Generell informasjon om den sportslige situasjonen. 

Det skal skrives avtaler med alle spillere over 18 år.  

Alle orienteringene 
taes til etterretning. 

18/09 Innbetaling av treningsavgift sesongen 2008-2009 
• Det mangler fortsatt innbetalinger. 

Styreleder følger opp 
saken 

19/09 Sportsplan for OIF Håndball 
• Utkast framlagt for trenerne og laglederne 23.03.09. 

De foreslåtte endringene som framkom er nå tatt inn i 
planen. Sportsplanen gjøres gjeldende fom 01.05.2009.  

Enstemmig vedtatt 

20/09 Påmelding av lag sesongen 2009-2010 
• Oversikt framlagt for styret. 

Påmelding tatt til 
etterretning 

21/09 Trenere og lagledere sesongen 2009-2010 
• Foreløpig oversikt framlagt for styret. 

Oversikt tatt til 
etterretning 

22/09 Treningsgrupper/hospitering/treningstider sesongen 
2009-2010 
• Trenere for lagene f.o.m 12 år t.o.m Ksr innkalles til et 

planleggingsmøte mandag 04.mai. 

Styreleder og 
sportslig leder deltar 
på møtet, info på 
neste styremøte 
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23/09 Konstituering av styret og oppdatering av 
organisasjonsplan 
• Styreoversikt og oppdatert organisasjonsplan 

framlagt. 

Organisasjonsplan for 
2009-2010 enstemmig 
vedtatt 

24/09 Eventuelt 
• Alle med verv innen OIF Håndball inviteres til et 

infomøte med sosialt samvær fredag 12.juni 2009. 
Styreleder sender ut invitasjon. 

• Orkanger Prix-cup arrangeres 05.-06.september 2009. 
Sportslig leder lager cup-invitasjon. Legges ut på 
hjemmesida i løpet av april. 

• Møbelringen-cup 2009; Neste møte i arbeidsgruppa 
avholdes 14.mai. Styret i OIF Håndball holdes løpende 
oppdatert. 

• OIF legger Beach-håndball ”på vent”. 

Styret tar sakene 
under Eventuelt til 
etterretning 

 
Neste styremøte fredag 12.juni 2009 kl.17:30 i Terna. 


