
 

 

REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 03.05.2018 

 
Dato  03.05.2018          Kl. 19:00                          Sted: Klubbhuset Idrettsparken 

 

Tilstede 

Fra Hovedstyret: 

Ove Aanonsen, Tor Bach, Hermann Lund, Eivind Selven, Karin L.Røttereng, 

Hege Berg, John Forvik 

 

Fra Avdelingene: 

Berit Kvåle (Håndball), Wigdis Evjen (Turn), Anders Solstad (Orientering), 

Stein Atle Gangås (Fotball), Jannicke Bjørnsvik Johannesen (Svømming), Grete 

Vullum (Anlegg/klubbhus), Kari Holseth (Ulvåshytta) 

 

Meldt fravær Ski 

Ikke møtt  

 

ORIENTERINGSSAKER FRA STYRET: 

1 Sponsorarbeid OIF 

 

-Alle grupper med sponsoravtaler bes om å sende en kopi av avtalen til daglig leder 

-Fordeling av sponsormidler blir gjort i løpet av mai måned 

-Sponsorutvalg med de største gruppene 

 

2 Klubbadmin 

 

-Gruppene bes om å ta en sjekk og opprydning i tilganger til klubbadmin 

 

3 E-postsystem OIF 

 

-OIF vil om kort tid gå over til en ny e-post løsning ved å ta i bruk løsningen til Google G-

suite.  

 

 

4. Parkliv 

 

-Ove orienterte om status for Parkliv 

-Om Turn og fotball ikke skulle få plass på alle sine vakter, kan det bli aktuelt å åpne opp for 

at andre grupper i OIF kan få tilbud om dugnad til Parkliv.  

 

5. Toppidrettsveka 

 

-Anders orienterte om status for Toppidrettsveka 

 

6 Flerbrukshus 

 

-Ove orienterte om status og videre fremdrift for dugnader på flerbrukshuset 

-Tor orienterte kort om økonomien for prosjektet 

 

7.. Beredskapsplan 

 



 

 

-Ove orienterte om utkastet til OIF sin beredskapsplan 

-Gruppene kan komme med tilbakemeldinger på planen 

-Tilbakemelding på møtet om en forenkling av planen 

8. Folkehelsesenter 

 

-Ove orienterte om status og møtene OIF har hatt med Orkdal kommune vedrørende 

reetablering av tennisbane i Idrettsparken. 

 

9. Natoøvelse 

 

Ove og Anders orienterte kort om status på Natoøvelsen til høsten 

10. Orkanger Idrett 

 

-Gruppene kan begynne å sende inn artikler til daglig leder 

-Frist 1 juni 

-Utgivelse i uke 25 

 

11. Økonomi 

 

-Grunnet omorganisering hos Optimal ble det sene rapporter for termin 1 

-Kontroll på termin 1 

-Generelt god likviditet hos alle grupper i OIF 

12. Annet: 

 

-OIF har gått til innkjøp av varebil som anlegg disponerer men som alle grupper har 

mulighet til å låne ved behov. OIF anlegg står for koordinering og utleie av bilen 

 

-Hjemmeside: Oppfordrer alle grupper til å bruke hjemmesiden mer, og at stoff kan sendes 

til Anders som videre kan legge det ut på hjemmesiden 

 

ORIENTERING FRA AVDELINGENE: 

FOTBALL -Utesesongen starter i mars 

-Det har kommet inn to nye i styret i fotball 

-Jobbes med evaluering av kvalitetsklubb, som er en årlig evaluering av nivå 1 

for OIF fotball 

-Styret har i år ansvaret for 17 mai 

-OM straffesparkkonkurranse gjennomføres lørdag 9 juni 

-Hermetikken lørdag 16 juni 

-Sparebank cup i september 

HÅNDBALL -Avsluttet sesongen og er godt i gang med planleggingen av den nye sesongen 

-Styrer ikke fulltallig per dags dato, men det jobbes med dette og det vil ordne 

seg. 

-Arrangerer talentskole i juni og aktivitet starter opp igjen i August 

-Kontroll på økonomien 

-Avsluttet sesongen med cuper med gode resultater 

SVØMMING -Gjennomført treningssamling på Ørlandet med 7 stykk, god trening og veldig 

bra sosial samling 

-Orkanger Svøm var det 18 stykk som deltok og en del nye utøvere 

-2 trenere blir sendt på kompetansehelg 



 

 

-Utøverne leverer solide resultater 

-Svømmekurs ferdig og starter opp igjen i August 

-Babysvømming fortsetter til sommeren 

TURN -Fortsatt full aktivitet 

-Gode resultater på Lillehammer og kvalifisert for JR NM i Stavern 

-Arrangerer åpen hall for alle i slutten av mai 

-Reiser til Aalerup i Danmark på treningsleirer i sommer 

-Deltar på senior NM i September 

-Trenerkabalen settes i juli 

SKI -Sesong fra november til etter påske 

-Stor aktivitet i lysløypa og i marka 

-Oppslutning på trening ligger stabilt på 8-10 stk 

-Arrangerte for første gang åpen/Ulvåsdagen med O-avd, stikomiteen og 

Ulvåshytta i mars 

-Det har vært noen problemer med løypemaskinen, må så smått begynne å 

planlegge ny maskin i årene fremover 

-Økonomien er stabil 

ORIENTERING -Sesongen har startet, og arrangerte i midten av april sprintcup i Idrettsparken 

-Treningsløp-Tur O starter opp i mai 

-Planlegger og ser på muligheten for nye kart for Ulvåsmarka 

-Skolemesterskap i Orientering arrangeres på Svorkmo 23 mai 

ULVÅSHYTTA -Kommet på plass nytt styre 

-Mye utleie i vinter 

-Suksess med åpen hytte både lørdag og søndag gjennom vinteren 

-Mye utleie fremover den neste perioden 

-Solid økonomi 

ANLEGG/ 

KLUBBHUS 

-Ny traktor kommer til Norge neste uke 

-Ny bil 

-Grete tar over ansvaret for utleie av klubbhus etter Tor Arne 

-Økonomien er under kontroll og er god 

-Ønsker seg ny sofagruppe 

-Sliter med lydanlegg og vil ha fagfolk fra Trondheim Lyd til å se på anlegget.  

 

 

 

……………………………….. 

Anders Skjøld (daglig leder/referent)    


