
 
 
Ekstraordinært årsmøte  
i Orkanger Idrettsforening 
30.09.2010 kl. 19.00 Klubbhuset Idrettsparken 
 
Prosedyre: 

1. Åpning 
2. Godkjenne de stemmeberettigede 
3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 
4. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 
5. Behandle de saker som er angitt i innkallingen: 

Sak 1: Samarbeidsavtalen mellom OIF, OIL og Orkla FK. 
Sak 2: Samarbeidsavtalen mellom OIF og Orkla FK om kunstgressbanen 

 i Idrettsparken. 
 

Bakgrunn: 
Orkanger Idrettsforening (OIF), Orkdal Idrettslag (OIL) og Orkla Fotballklubb (OFK) inngikk 
30.10.1998 en samarbeidsavtale. Avtalen innebar at OIF og OIL overdrar divisjonsplass til 
OFK (dvs. Seniorfotball). Videre fraskrev OIF/OIL seg retten til å starte egne juniorlag, så 
lenge avtalen er gyldig. OFK forpliktet seg til å gi et tilbud til alle spillere fra OIF og OIL når 
disse oppnår junioralder.  
 
OFK er registrert som egen juridisk enhet i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnr. 
980712176. OIF og OIL har ingen juridiske eller økonomiske forpliktelser ovenfor OFK ut 
over  avtalen mellom partene av 30.10.1998. 
 
Høsten 2008 ba OFK 3 (senior) om å bli overført til OIL. Samtidig fremmet fotballavd. i OIF 
ønske om at OFK opprettet eget lag for G 16 som en prøveordning. Samtidig fremmet OFK 
ved daværende leder Jorodd Asphjell på vegne av OIL og OFK forslag til ny 
samarbeidsavtale mellom klubbene. Dette førte ikke fram, og i brev av 15.03.2009 foreslår 
OIL ovenfor OIF og OFK at det nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å utarbeide en 
ny samarbeidsavtale om iveretar alle forhold mellom klubbene. 
 
Samarbeidsgruppen hadde sitt første møte 22.04.2009. Fra OIF deltok Rudolf Larsen, Ove 
Annonsen og Tor Arne Opphaug med Geir Knutzen som stedfortreder. Møtet la til grunn at 
”Det skal være full tillit og åpenhet rundt prosessen med utarbeidelse av avtalen. Det er viktig 
med innspill underveis og at medlemmene blir holdt orientert i prosessen og har muligheter til 
å komme med innspill. Medlemmene i samarbeidsutvalget har som ansvar å oientere inn i sine 
klubber og alle møtereferater skal legges tilgjengelig på klubbenes hjemmesider.” 



Det ble nedsatt tre arbeidsgrupper med følgende mandat: 
• Lage en felles sportslig plan for samarbeidet. 
• Lage en felles visjon for samarbeidet 
• Lage en mal for innhold (hovedpunkter) i samarbeidsavtalen. 

 
Siste møte i ”Samarbeidsgruppen”, det 6. i rekken, ble avholdt 22.09.2009 (referatet ligger på 
OIFs hjemmeside), og konkluderte med følgende forslag fra OIF (vedtatt av fellesmøte 
hovedstyret/fotballstyret 09.09.2009): 
”OIF opprettholder sin fotballavdeling for aldersbestemte årsklasser inntil 13 år.  
All 11’er-fotball samles i OFK fra sesongen 2011. 
Forutsetninger som må  legges til grunn: 

• Det utarbeides en felles sportslig plan 
• Adminstrative vurderinger/organisering 
• Økonomi 
• Anlegg og eierskap 

 
Det er en forutsetning at OIL gjør tilsvarende vedtak. 
 
På bakgrunn av ovenstående skal det utarbeides en ny samarbeidsavtale mellom partene som 
bygger på respekt, tillit og åpenhet. I tillegg til samarbeidsavtalen utarbeides en felles visjon 
og sportslig plan.” 
Neste møte i utvalget: Dette bestemmes senere etter at avklaringene mellom OIF og OFK 
angående kunstgressbanen er gjort. 
 
Det er avholdt en rekke møter mellom OIF og OFK om samarbeidsavtalen av 19.08.2001 om 
kunstgressbanen, uten at partene har nærmet seg hverandre. Hovedstyret i OIF gjorde i møte 
23.09.2009 følgende vedtak, som er oversendt partene (OFK og OIL): 
”OIF vil ikke delta i videre samtaler om samarbeid mellom OFK, OIL og OIF før endelig 
avklaringer om eierforhold av kunstgressbanen er avklart. Forslag fra OIF om å legge 11’er-
fotball inn i OFK vil ikke bli fremmet i OIFs årsmøte i mars 2010 hvis avklaringen om 
kunstgressbanen ikke er avklart før årsmøtet avholdes.” 
 
OIFs årsmøte 24.03.2010 vedtok enstemmig: 
”Årsmøtet i OIF sier opp gjeldende ”Samarbeidsavtale om kunstgressbanen mellom OFK og 
OIF av 19.08.2001 med oppsigelsestid på ett år fra 1. April 2010.” 
 
Nytt styre for fotballavdelinga i OIF ble valgt i ekstraordinært årsmøte 22.04.2010. Det nye 
styret har vært svært engasjert i saken, og la fram en egen innstilling til hovedstyret 
15.06.2010 som konkluderte med følgende forslag:  
”Styret i OIF fotball ønsker å gjeninnføre senior- og juniorfotball på herresida i egen klubb. 
Om praktisk mulig bør dette skje fra og med sesongen 2011, og senest fra og med sesongen 
2012.” 
 
Et siste møte mellom partene (OIF, OIL og OFK) ble avholdt 14.09.2010. Formålet med 
møtet var å få synspunkter på situasjonen i OFK både når det gjeldt organisasjon og 
økonomisk spørsmål, for å få et best mulig beslutningsgrunnlag for om mulig å gå videre i 
samarbeidet. Dette lyktes ikke i særlig grad, og etter henstilling fra OFK om å få en snarlig 
avgjørelse på klubbenes holdning, ble det besluttet å avholde ekstraordinære årsmøter i OIF 
og OIL torsdag 30.09.2010, begge lag kl. 19.00.. 
 



Hovedstyrets innstilling:  
Sak 1: Samarbeidsavtalen mellom OIF, OIL og Orkla FK 
 
Hovedstyret legger fram tre alternativer til avstmming: 
 

1. OIF går ut av ”Samarbeidesavtalen mellom OFK, OIF og OIL” av 13.10.1998 
og etablerer junior- og seniorfatball i egen avdeling. 
Dette får som konsekvens at avdelingsstyre fotball utarbeider budsjettforslag for 
avdelinga for 2011. Hovedstyret får fullmakt til å godkjenne budsjettet. 
Avdelingsstyret kontakter Trøndelag fotballkrets og avklarer situasjonen for 
påmelding av lag for sesongen  2011. 
 

2. OIF fortsetter samarbeidet med OFK/OIL etter dagens modell, med junior- og 
seniorfotball samlet i OFK. 
Det er en forutsetning at det utarbeides en ny samarbeidsavtale som avklarer forholdet 
mellom klubbene langt tydeligere enn dagens avtale. Videre er det fra OIFs side en 
forutsetning at vi blir enige med OFK om eierskap og drift av kunstgressbanen, 
inklusive avtalen med Elkem Thamshavn om levering av lavenergi varmtvann til 
oppvarming av kunstgressbanen 

 
3. OIF og OIL overfører all 11’er-fotball til OFK (ref. OIFs vedtak 09.09.2009). 

Det en forutsetning at det utarbeides en ny samarbeidsavtale som avklarer forholdet 
mellom klubbene langt tydeligere enn dagens avtale. Videre er det fra OIFs side en 
forutsetning at vi blir enige med OFK om eierskap og drift av kunstgressbanen 
inklusive avtalen med Elkem Thamshavn om levering av lavenergi varmtvann til 
oppvarming av kunstgressbanen. 

 
Sak 2: Samarbeidsavtalen mellom OIF og Orkla FK om kunstgressbanen 

 i Idrettsparken. 
 
Hovedstyrets innstilling: 
Det ekstraordinære årsmøtet i OIF 30.09.2010 gir hovedstyret fullmakt til om nødvendig å 
trekke vedtaket fra årsmøtet 24.03.2010 om oppsigelse av ”Samarbeidsavtalen mellom OIF og 
OFK om kunstgressbanen i Idrettsparken. 
 
Begrunnelse: 
Hvis det er grunnlag for videre samtaler med OFK om videre samarbeid om kunstgressbanen, 
vil det være nødvendig å løse opp vedtaket gjort av det ordinære årsmøtet 24.03.2010 før 
oppsigelsen utløper 01.04.2011. 
 
 
 
 
 


