
REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 
 
Avdeling  
Dato 03.06.2009            Kl.:  19.00               Sted:  Orkdal Rådhus   
 
Tilstede 

Fra styret: Rudolf Larsen, Ove Aanonsen, Morten Stub, Geir Knutzen 
                  og Knut Even Wormdal. 
Fra avdelingene: Øyvind Togstad (håndball), Henny Helbæk 
(orientering), Andreas Helbæk (stikom.), Jens Olsen (Ulvåshytta), 
Thomas Nordahl Pedersen (atlet), Hege Berg (turn), Mona I. Hansen 
(ski), Tor Arne Opphaug (klubbhuset), Bjørg Fandrem (svømming) og 
Eystein Løkken (fotball). 

Meldt fravær  
Ikke møtt  
 
 
Sak nr. 

 
 

 
 

 
 
 

Møteplan for 2009 
Rudolf Larsen orienterte om møteplanene for 2009, som er tilpasset 
behandlingen av samarbeidsavtalen om Orkla FK. 

 

 
 
 

Referatsaker 
-  Brev fra Sør-Trøndelag Idrettskrets. 
    Kretsen gir tilbud om kurs i klubbutvikling. Kurset gjennomføres etter 
    sommerferien. 
-  Invitasjon fra Orkdalsmessa 28. – 29. november 2009. 
    Tema er frivillghet, og  det inviteres til å delta med stand i gammelhallen. 
    Avdelingsmøtet slutter seg til deltagelse. 
-  Svømmeavdelingen har sendt en henvendelse om det nye regnskaps- 
    opplegget – Trygg i vann.  
-  Det er mottatt invitasjon til seminar om drift av flerbrukshaller 17. og  
   18. juni i Trondheim i regi håndballforbundet. OIF er påmeldt. 
-  Håndball og skiavd. har laget nye organisasjonsplaner for sine avdelinger. 
-  Mottatt melding om at Orkdal Sparebank gir kr. 25 000 i gavemidler. 
-  Brev fra Orkanger 2009, som inviterer til deltagelse under langbordet i 
    Orkdalsveien lørdag 20. juni. 
-  Orkdal Idrettsråd inviterer til fellesmøte 9. juni. 
-  Det er mottatt invitasjon fra Storåsfestivalen med tilbud om lønnede 
    arbeidsoppdrag.   

 

 
 
 

Fellesoppgaver/profilering 
Geir Knutzen orienterte om tanker rundt profilering, og at det vil bli laget 
instruks for bruk av farger og profilering på overtrekksdrakter og drakter i 
konkurranser. Forslag vil bli utarbeidet og sendt ut før sommerferien. 

 

 
 
 

Frikort  
Det utstedes frikort til hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer. 
Avdelingsmøtet sluttet seg til ordningen. 

 

   



 
 

Nedre Rømme 
Rudolf Larsen orienterte om mottatte planskisser for ny bygningsmasse på 
Nedre Rømme. Saken er lagt ut på anbud, og byggestart vil skje etter 
sommerferien. 

 
 
 

Rehabilitering /utvidelse av klubbhuset 
Tor Arne Opphaug presenterte forslag til skisse. 
Avdelingsmøtet slutter seg til forslaget for videre utarbeiding. 

 

 
 
 

Sponsoravtale med Coop Orkla Møre BA 
Rudolf Larsen orienterte om sluttbehandlingen av ny sponsoravtale. 
Avtalen ble gjennomgått. Avtalen går ut i 2010 og reforhandles høsten 
2010. 

 

 Drøfting av bruk av sponsor/grasrot/bingo/gavmidler og offentlige 
tilskudd. 
Avdelingsmøtet drøftet saken og styret legger fram en forslag til fordeling 
av midlene.  

 

 
 
 

Medlemsregister og treningsavgifter. 
Hovedkasserer henstiller om at medlemsregister og treningsavgifter følges 
opp av avdelingene for å unngå uberettige krav. 

 

 
 
 

Samarbeidsavtale Orkla FK 
Akkumulert underskudd i Orkla FK er ca. kr. 430 000. De økonomiske 
spørsmål må drøftes. En avtale om kunstgressbanen må på plass.  

 

 Orkanger-Idrett  
Distribueres sammen med en HMS-rapport fra Elkem Thamshavn mot 
godtgjørelse. 

 

 Informasjon fra avdelingene 
Ski 
Gjennomført 17. maiarrangementet i samarbeid med Orkanger barneskole. 
”Bråttåbjønnj” skal gjennomføres 21. juni. 

 

 Svømming 
Ingen nye ting å melde om. 

 

 Atlet  
Har hatt fokus på doping i media. 

 

 Turn  
150 personer fra avdlingen vil delta på turnstevnet på Byneset. 

 

 Ulvåshytta 
Stor oppslutning og godt besøk i hytta. Det er anskaffet snøfreser. Det er 
gitt midler til Ulvåsvegen og Stikomiteen. Det er stor utleie til barnehager 
og skoler. 

 

 Fotball 
Nytt styre på plass. Arbeidet med Orklacupen er kommet i gang. 

 

 Klubbhuset 
Det vises til presentasjon av skisser. 

 

 Stikomiteen 
Komiteen selv har skaffet midler til utvikling av stinettet. Det er mottatt 
spillemidler på kr. 21 000.  Det er sendt søknad til Statsskog om midler til 
bygging av gapahuker. 

 



 Orientering 
Har kommet godt i gang med konkurransesesongen. Turorienteringa er 
utplassert. 

 

 Håndball 
Alle trenere og lagledere på plass for neste sesong. 
Sportslig plan etablert. 
Inngått en del 3-årsavtaler. 
Jobber med Møbelringen Cup i november. 
Satser på fredagsarrangement i Orklahallen. 
Gjennomført forhandlinger med Sør-Trøndelag om annonsering, og 
arrangement for andre avdelinger kan tas inn i annonsene. 

 

 
 
 
 
 
...................................... 
Knut Even Wormdal 
Referent 


