REFERAT FRA AVDELINGSMØTE
Avdeling
Tilstede

Meldt fravær
Ikke møtt

Sak nr.

Avdelingsmøte
Fra styret: Rudolf Larsen, Ove Aanonsen, Tor Bach, Geir Knutzen,
Marit Mjøen og Knut Even Wormdal.
Fra avd.: Thomas N. Pedersen (atlet), Hege Berg (turn),
Anne K. Angvik (svømming), Arne Ebbesen (Ulvåshytta),
Tove Eli Larsson, (fotball og klubbhuset),
Mona Iren Hansen (ski), Ann Karin Evjen (orientering),
Andreas Helbæk (stikom.)
Eivind Ross, Atle O. Sognli og håndballavd..

Begrunnelse
OIFs 110 års jubileum
OIF kan markere 110 års jubileum i 2011. Orkanger Aktivum har tatt
initiativ overfor OIF med forslag om at markeringen inngår som hovedtema
i Orkanger 2011. Dette må betraktes som en god mulighet for å vise til
aktiviteten i OIF og hovedanleggene Idrettsparken og Ulvåsen.
Odd Ustad var invitert til møtet for å komme med ideer om hvordan OIF kan
markedsføre aktiviteten i organisasjonen.
Budsjett 2011
Budsjettprosessen for 2011 må settes i gang. Hovedkasserer ber om at
regnskapsbilag for oktober leveres snarest og senest innen
8. november. Regnskapet for t.o.m. oktober 2010 er klar før budsjettfrist
15. desember.
Salg av Orkdalshistoria
Det er mottatt mail fra Orkdal Kommune med tilbud om salg av
bind 1 til en provisjon på kr. 100 pr bok. Salgspris er kr. 495.
Tilbakemelding innen 12. november til styret.
Invitasjon fra Dekk 1
Dekk 1 tilbyr en avtale for kjøp av dekk. Ved en avtale får OIF 1% av
oppnådd salg. Gratis dekkhotell for vinteren 2010/2011.
Normal pris for dekkhotell er kr. 495 pr. sesong.
Orkdal Idrettsråd
Idrettsrådet har gjort en henvendelse til de politiske partier til å synliggjøre
sin innsats mot idretten i partiprogrammet til kommunevalget 2011.
Orienteringer
-Det har vært avholdt møte med gruppeledere og administrasjon
i Orkdal Kommune om bygging av ny bane 3 og basishall (alt. 2).
Etter en befaring i Rakkestad tyder mye på at beregnede kostnader
for ny bane 3 og basishall er langt over resultatet i Rakkestad.
Ved sammenligning med Rakkestad kan kostnadene reduseres med
6 mill. Prisnivået må sjekkes opp.

-Minner om julemøte 8. desember i Ulvåshytta.
Avdelingene
Ski
Holder treningssamling i Sverige hvor ca. 25 skal delta.
Det er inngått avtale med tre andre klubber om innkjøp av tidtakerutstyr.
Veldig mange barn over 7 år i skitrening på Follo.
Olavsbu er i ferd med å bli ferdigstilt. Det foregår for tiden innredning av
rom.
Svømming
50 barn deltar på svømmeskolen. 3 treningsgrupper for aktive. Mange
deltagere på stevner er kostnadskrevende.
OIF markeres godt på stevner, og med gode resultater. Flere voksne har
tilsluttet seg avdelinga i trener og administrativt arbeid.
Stikomiteen
Liten aktivitet på denne årstida.
Orientering
Sesongen avsluttet. To store arrangement er gjennomført, med god tilbakemelding på arrangementene. Nært samarbeid med Børsa IL på treningsløp.
Artig med å legge til rette for landslagssamlinger i orientering før VM i
Trondheim.
Turnavd.
13 ungdommer deltok på ungdomsmesterskapet på Verdal siste helg. Mange
små og unge turnere i avdelinga. De eldste turnerne utfører en god jobb som
trenere. Juleavslutning i Orklahallen 4. desember er under planlegging.
Atlet
Benjamin Baldwin har deltatt i Midt-Norsk Mesterskap med gode resultat.
Skal delta i NM.
Fotballavd.
Ca. 30 spillere i senior har signert treningskontrakter. Det kan muligens
ventes ytterligere 10 spillere. Noen venter avklaring med Orkla FK.
Trener på to baner i Orklahallen. Avholdt mange møter med trenere.
Foreldremøte skal gjennomføres.
Har ikke kjennskap til situasjonen med kunstgressbanen og Orkla FK.
Skal ta kontakt med KIL/Hemne om hvordan aldersbestemt fotball er bygd
opp de.
Ulvåshytta
Vanlig vedlikehold.

………………………………
Knut Even Wormdal
Referent

