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

Meldt fravær  
 

Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

36/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader 
37/10 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 06.09.2010 Ingen merknader 
38/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer. 
Teknisk v/ Sindre Eikli 
• Dugnadslister ifm seriekamper i Orklahallen utsendt 
Marked/økonomi v/ Rune Karlsen og Kristine Eker 
• Regnskapsresultat pr. september; Et lite underskudd, 

men inntekter er på vei. 
• Salg av TV-reklame i gang, men salget går litt tregt 
• 1000 stk julekalendere er bestilt, fordeles på alle 

spillerne i OIF Håndball. Giro sendes ut til spillerne 
sammen med kalenderne 

• Flere dugnadsoppdrag på gang, lagene inviteres 
fortløpende til å ta oppdragene.  

• Profilklær; ny kolleksjon kommer i januar 2011  
Sportslig v/ Nils Høeg 
• Mini-lagene; de fleste trenere/lagledere på plass, 

mangler imidlertid for 2004-modellene. 
Forhåpentligvis på plass i løpet av kort tid 

• Supplering trenere/lagledere G10; Heidi Ebbesen, 
Trine Angelsen og Rudolf Gjenstø har sagt at de kan 
hjelpe til. De resterende forhåpentligvis på plass i 
løpet av kort tid 

• Lagledere Ksr 4.div; Geir Sognli og Bjørn Møller 
Materiell v/ Berit Kvåle 
• Ballprosjektet: Ballene utleveres til klubbene i uke 41 

Alle orienteringene 
tatt til etterretning 

39/10 Intensjonsavtale om samarbeid med Lensvik IL 
Viser til sak 20/10, 27/10 og 35/10. 
28.09.2010 ble det gjennomført møte med Lensvik IL vedr 
samarbeidsavtale. Avtalen er overordnet, det betyr at det 
må lages mer detaljerte avtaler når det skal gjennomføres 
konkrete samarbeidsprosjekter. 
Intensjonsavtalen er nå signert av både Orkanger IF og 
Lensvik IL. 

Tatt til etterretning 
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40/10 Bygging av ny bane 3, basishall - Kommunestyrets 
vedtak i saken 29.09.2010 
Styreleder gis fullmakt av styret i OIF Håndball til å 
håndtere videre saksgang i denne saken til beste for OIF 
Håndball. 

Enstemmig vedtatt 

41/10 Fastsetting av avslutningsturnering for egne 
aldersbestemte lag våren 2010. 
Viser til sak 32/10 . 
De mest aktuelle turneringene er Shell-Cup Kristiansund 
og Adecco Yngres Elverum, begge arrangeres 29.04-
01.05.2011.  
Endelig vedtak fattes i neste styremøte. 

Tatt til etterretning 

42/10 Eventuelt 
• Mini-/B10-turnering. Invitasjon sendt ut til alle 

klubber i sone 6-11, i tillegg ligger denne på OIF`s 
hjemmeside.  

• Spillerlister. Purring sendes ut til laglederne av 
styreleder 

• Ullmax-salget 2010-2011; Ullmax-ansvarlig Heidi 
Ebbesen tilstede under saken og informerte styret om 
salgsprosess og opplæring av laglederne 

• OIF Håndball var representert på møte med ST 
idrettskrets 28.09.2010 med Nils Høeg, Tove Eli 
Larsson og Ola Haugen 

Alle saker under 
Eventuelt tatt til 
etterretning 

 


