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”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 : 02.06.2009 

 
Møtt: 
Anders Nilsen Rudolf Larsen Magne Fossbakk

Jon Møkkelgård Ove Aanonsen Karin L. Bjørkli

Geir knutzen (For T.A. Opphaug)

 

Samarbeidsutvalget OFK/OIF/OIL 

1. Referat siste møte. 
En representant meldt tilbake til sportslig fra OIL. J. Møkkelgård tar kontakt med OIL om et navn til. 
Innspill på justering/endring på ”visuell visjon” O. Aanonsen endrer etter innspill. 

2. Status arbeidet i undergruppene: 

A: Visjonsgruppen: 
Et møte avholdt med en gjennomgang av visuell visjon. 
Skal lage et utkast til dokument frem mot neste møte. 
Gruppen skal samle all dokumentasjon på verdigrunnlag, visjoner og filosofi fra alle tre 
klubber og sy sammen til et dokument felles for klubbene. 
Ove Aanonsen for Orkanger 
Anders Nilsen for Orkla 

Per Helge Weiseth for Orkdal. 
Gruppe presenterte kort presentasjonen ”visuell visjon” 
 
Nytt møte planlegges tirsdag 09.06.09. Møtet avholdes på kommunesentert i forkant 
av møte i Orkdal Idrettsråd. 

 

B: Sportslig. 
Ingen møte avholdt i sportslig utvalg. 
Det er tenkt på hva planene må inneholde og hvordan man skal jobbe fremover. 
Pål Smedby blir med fra OIL,- JM sjekker ut et navn til for å representere OIL. 
Bjørn Sæther og Atle Østhus fra OIF. Litt trøbbel med å etablere kontakt med en av 
representantene. 
Kristin Broholm, Arnstein Røen og Jon Møkkelgård blir med fra OFK.  
Gruppen skal ha møte mandag 8. juni og diskutere litt på mandat og mål for gruppa. Har 
en foreløpig målsetting om å komme med et utkast i høst.  
 

OIF sjekker ut en av deltakerne pga manglende kontakt.  
Nytt møte mandag 08.06.09 

C: Samarbeidsavtale 
Avholdt møte siste uke (uke 22)  OFK møtte ikke pga miltærøvelse og sykdom.  
OFK må være sentral i fortsettelsen for å sikre best mulig resultat og forankring i videre 
arbeide.  
Sentrale elementer i avtalen må avklares før neste møtet slik at dette kan legges inn i 
avtaleteksten for Samarbedisavtalen. Dette er elementer som går på anlegg og økonomi 
og som gjelder begge moderklubbene ifht. OFK. 
Utkast til avtale fremlagt og gått igjennom med anmerkninger og en del forslag til 
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endringer 
 
OIF og OFK må avholde møte før neste møte for avklarende elementer i internt 
samarbeide og avtaleforhold. 
Anders Nilsen setter opp møtedato og sender OIF. 
OIL tar internt møte for å avklare forhold på baneleie osv. 
Utvalget som jobber med avtaleutkast møtes også før neste møte i 
samarbeidskommiteen for å endre utkast etter innspill og avklaringer og legge frem 
nytt utkast til gjennomgang på neste møte. 
 

 
 

 
Orkanger 08.06.09 

 

……………………………………………  

Ove Aanonsen (referent)  

 

Neste møte er 15.06.09 kl 19:00 i klubbhuset OFK  


