Møtereferat 3
”Samarbeide for et ledende og utviklende fotballmiljø”
To

:

Samarbeidsgruppa , Orkla FK, Orkdal IL, Orkanger IF, Morten Wolden

From :

Ove Aanonsen, referent

Sted:

Klubbhuset Orkla Fotballklubb.

Date :

18.05.2009

Møtt:
Orkla FK
Anders Nilsen
Jon Møkkelgård
Heidi A. Øien

Orkanger IF
Rudolf Larsen
Ove Aanonsen
Tor A. Opphaug

Orkdal IL
Magne Fossbakk
Jarle Tuflått (vara for J. Asphjell)

Samarbeidsutvalget OFK/OIF/OIL
1. Referat siste møte.
Ingen anmerkninger på siste møtereferat.
2. Status arbeidet i undergruppene:
A: Visjonsgruppen:
Ingen nye møter i visjonsgruppen. Det er jobbet litt med å utforme en ”visuell visjon” på
samarbeidet som skal vise litt av hvilke ressurser man kan putte inn i et samarbeide,
”byggesteiner” for et vellykket samarbeide og hva man ønsker ut av et samarbeide. Noen
diskusjoner også rundt slagord og felles tekstvisjon.
Gruppen ser også på å lage en felles filosofi og et felles verdigrunnlag for klubbene.
Nytt møte planlegges i øpet av uke 22. Anders Nilsen er ansvarlig for innkalling.
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B: Sportslig.
Ingen møte avholdt i sportslig utvalg. Det er forespurt på representanter i gruppen fra
klubbene:
OIF: Bjørn Sæther og Atle Østhus
OIL: Forslag på to navn. Magne Fossbakk sjekker ut og bekrefter navn tilbake til gruppa.
OFK: Jon Møkkelgård pluss en til fra OFK.
Diskusjonspunkter om sportslig utvalg i samarbeidsgruppa:
@Viktig at representantene har tillit i egen klubb ifht arbediet som skal foregå i gruppa.
@Man må ha med seg litt av historien og ha fotballkunnskap.
@Sporlig plan bør være post i møter i moderklubbene underveis.
@Vurdere konsekvenser man setter opp i en sportlig utviklingsplan.
@Hva vil vi oppnå med en slik plan?
OIL melder inn personer til Jon M. Et møte avholdes før neste møte i
samarbeidsutvalget (2. juni)

C: Samarbeidsavtale
Det er laget et arbeidsdokument basert på maler og innspill fra diverse hold. (Andre
klubber, krets, forbund)
Dette arbeidsdokumentet inneholder punkter som er beskrevet i forrige møtereferat.
Arbeidsgruppen avholder et møte med M. Wolden og legger frem første utkast til
samarbeidsavtale på neste møte. Anders Nilsen møter også i gruppa som leder i
OFK.

3. Øvrige diskusjonspunker i siste møtet:
o

Det må finnes gode eksempler på muligheter til samarbedie,- som eksempelvis fotballskole
og markedsføre dette som samarbeidsprosjekter der alle tre klubber er involvert.

o

Lage en aktivitetsoversikt i klubbene (aktivitetshjul) som viser toptalaktivitet i klubbene.

o

Hvilken aktivitet skal finnes i OFK i fremtiden?

o

OFK som merkevare, dvs en klubb som det forbindes noe positivt med og som spillere og
ledere vil oppfatte som positivt å komme til.

o

Vi må få en avtale som gavner fotballen og utviklinga av spillere i topp og bredde.

Orkanger 25.05.09

……………………………………………
Ove Aanonsen (referent)

Neste møte er 02.06.09 kl 19:00 i klubbhuset OFK

