
Orkanger Idrettsforening 

Skiavdelinga 

STYREMØTE 7. OKTOBER 2012 KL. 18:30  

HOS PP TJENESTEN 

 

Tilstede:  Mona Iren Hansen, Kari Holseth, Olav Løfshus og Erlend Olsø 

Ivar Ustad var tilstede under diskusjonen av Minnerennet 

Forfall: Rune Hovde, Tore Evjen, Sindre Skarbo, Olav Rostad, Arnt Otto Lie 

SAK NR: BAKGRUNN FOR SAKEN VEDTAK 

54/2012 RENNLEDER FOR MINNERENNET NESTE ÅR 

Dato blir 10. februar i år (andre helga i februar). 

Ivar Ustad har ikke tid og mangler litt motivasjon for å ta på 

oppgaven igjen som rennleder. Han kan likevel være med å 

bidra på renndagen ved behov. 

Det ble utført en evaluering av minnerennet under styremøtet i 

april 2012. Ivar støtter i hovedtrekk oppsummeringene derfra. 

Styret er i tillegg enig om at det bør være en egen 

premiesjef/premieansvarlig som er forskjellig fra rennleder. 

Alle jobber videre med å finne en rennleder. 

 

Styret tok informasjonen 

til etterretning. 

Alle jobber videre med å 

finne en rennleder. 

55/2012 RYDDING I LYSLØYPA 

Det er behov for å rydde kratt i lysløypa. Ryddekomite til 

rydding av lysløypa må utnevnes. Rune og Tore bes om å ta 

ansvaret for denne komiteen samt kalle inne til dugnad, for 

eksempel lørdag 20. oktober kl 11. Forslag om at vi samtidig 

inviterer til treningstur i marka for de eldre utøverne denne 

dagen mens foreldrene driver med rydding.  

Rune og Tore får i 

oppgave å kalle inn til og 

organisere en dugnad på 

foreslått dato, eventuelt 

en annen dato som passer. 

56/2012 SPORTSLIG 

- Skal vi gi tilbud om å samling i Bruksvallarna eller på 

Dombås sammen med OIL? Dombås vil være best 

sportslig settt men det er et ønske blant enkelte av 

utøverne om å dra til Bruksvallarna som tidligere år. 

Kari sjekker interessen blant foreldrene i gruppen 11-

Kari sjekker interessen for 

Bruksvallarna 

Tore finner en ansvarlig 

for Ullmax 

Erlend følger opp for å 

finne mulig rennleder 



14 år. Foreldrene må ta ansvaret for gjennomføringen 

av samlingen, selv om skiavdelingen vil forsøke å stille 

med trener på noen av øktene. 

- Ullmax, vi må finne en ansvarlig blant foreldrene til 

utøverne. Det er viktig at vi kommer i gang med salget 

så tidlig som mulig. 

- Julesprinten, vi går for å leie brikker i år i samarbeid 

med OIL og IL Nor som også arrangerer i romjula. 

- Rennelder for julesprinten, Erlend følger opp videre.  

57/2012 EVENTUELT 

- Finansiering Olavsbu, vi må sette opp plan for finansiering. 

Dette må være klart for søknad før 1. desember. 

- Det er behov for noe utstyr til skitreningene (bøtter, baller 

etc.). Erlend sjekker på nettet eller kjøper lokalt og gir 

kvitteringer til Arnt Otto. 

Olav Rostad og Arnt Otto 

får ansvar for å jobbe for å 

skaffe finansiering og 

rapporterer status på 

neste styremøte. Ole Roar 

involveres for å se på IT 

og tidtakerutstyr. 

Erlend kjøper inn utstyr 

til treninger. 

 

Neste møte 5. november kl 19:00 i Olavsbu med rydding først før møtet starter. 

…………………………………                     …………………………………………..               …………………………………….                                                           

Mona Hansen   Kari Holseth                                      Olav Løfshus  

Leder 

 

……………………………………                 …………………………………………       ……………………………………    

              Erlend Olsø    

        

     


