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

Meldt fravær Berit Kvåle 
 

Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

01/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader 
02/11 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.12.2010 Ingen merknader 
03/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer. 
Teknisk v/ Sindre Eikli 
• Arrangementslister for februar 2011 er utsendt. 
Marked/økonomi v/ Rune Karlsen og Kristine Eker 
• Endelig regnskap for 2010 er ikke mottatt, uheldig at 

regnskapskontoret ikke har dette klart. 
• Det foretas nå gjennomgang av innbetalinger for salg 

av NHF-lodd og julekalendere. Evt purringer sendes ut 
fortløpende. 

Sportslig v/ Nils Høeg 
• Forberedelse mht lag/årsklasser, trenere, lagledere, 

dommere mv settes i gang. Det gjennomføres først 
samtaler med dagens støtteapparat for å sjekke ut 
framtidsplaner. Viktig at man også ser på løsninger for  
samarbeidslag innen enkelte årsklasser.  Etter 
henvendelse vurderes oppstart av  G18-/seniorlag, 
herrer.                                                              
Sportslig utvalg ansvarlig for framdrift, styret holdes 
informert. Endelige avklaringer foretas på trener-
/lagledermøte mandag 14.03 kl.19:00. 

Materiell v/ Berit Kvåle 
• Utgår pga forfall 

Alle orienteringene 
tatt til etterretning 

04/11 Gjensidige Håndballskole uke 8/2011 
Håndballskolen er fulltegnet med 120 deltakere. Det 
benyttes instruktører fra bl.a. J16 og seniorlag. 
Utsjekksmøte avholdes mandag 14.02, styreleder innkaller. 

Tatt til etterretning 

05/11 Mini-/B10-turnering lørdag 12.mars 2011 
Invitasjoner utsendt.  Videre planlegging gjøres medio 
februar, styret holdes orientert. 

Tatt til etterretning 

06/11 Årsmøte 21.februar 2011 
Årsmøte for 2010 avholdes mandag 21.februar 2011. 
Styreleder ansvarlig for årsmøtepapirer.  

Tatt til etterretning 
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07/11 Eventuelt 
• Felles avslutning tirsdag 22.mars 2011; Leder TU 

ansvarlig for planlegging/oppfølging. 
• Avslutningsturnering i Kr.sund 29.04-01.05.2011; OIF 

stiller med 9 lag. Det ser ut til å bli god deltakelse. 
• OIF Håndball har gått til innkjøp av ny PC, disponeres 

av kasserer. 
• Bekreftelse avslutning av kalendersalg innsendt til 

Lotteri- og stiftelsestilsynet 
• Miljøsamling i Orklahallen 02.02.2011; OIF Håndball 

står som teknisk arrangør, invitasjon til egne trenere 
og dommere er utsendt. 

• Avdelingsmøte 02.02.2011; Leder MØ møter 
• Klubbledermøte i Orklahallen 07.02.2011; Styret 

oppfordres til å møte. Styreleder har meldt inn sak 
vedr problematikk rundt avdelingsoppsett egen sone / 
sone 7. 

• Neste styremøte avholdes i forkant av årsmøtet, dvs 
mandag 21.februar 2011 kl.18:00.  

Alle saker under 
Eventuelt tatt til 
etterretning 

 


