REFERAT FRA AVDELINGSMØTE
Avdeling
Dato
Tilstede

Meldt fravær
Ikke møtt

Sak nr.

Avdelingsmøte
02.02.2011.
Kl.: 19.00
Sted: Klubbhuset
Fra styret: Rudolf Larsen, Ove Aanonsen, Geir Knutzen, Eivind Ross,
Marit Mjøen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal.
Fra avd.: Thomas N. Pedersen (atlet), Rune Karlsen (handball),
Øyvind Bakken (fotball), Per Inge Slåen (fotball), Stig Mjønes
(Ulvåshytta), Mona Iren Hansen (ski), Andreas Helbæk (stikom.),
Anne K. Angvik (svømming) og Marit Figenschau (turn)
Tor Bach

Begrunnelse
Orientering
Valgene til årsmøtet under kontroll.
Økonomien i orden. Idrettsregistreringa
gjennomført.
Fotball
Forslag til valg er allerede oppsatt, uten store
forandringer fra forrige valg. Det er jobbet godt på
sponsorsida.
Håndball
Har enda ikke mottatt regnskapet for 2010, men
mener at økonomien er god. Har ikke hørt noe fra
valgkomiteen. Gjensidigeskolen er fulltegnet. Alle
lagene drar på felles cup i Kristiansund.
Atlet
Alle styrerepresentanter er på valg, men ingen har
meldt ønske om å gå ut av styret. God kontroll på
økonomien.
Ski
Johan Evjens Minnerenn gjennomført siste helg.
Deltagelse ved Fokusstafetten i kveld.
Økonomien under kontroll. Ønskelig med
opplæring av ny kasserer.
Stikomiteen
Dersom de blir forespurt fortsetter samme komite
arbeidet videre.
Svømming
Ikke oversikt over valgkomiteens arbeid.
Økonomien god. Treningsleir i 25 meters basseng
sist helg.

Vedtak

Turn
En del styremedlemmer på valg, men det ventes
ikke avgang fra styret med unntak av en person.
Økonomien for 2010 skal være grei.
Ulvåshytta
Stabilt styre, som tar gjenvalg. Kasserer bortreist
men er oppdekt av annen representant.
Hovedstyret
Nestleder har varslet at han går ut av styret.
Valgkomiteen jobber med saken. Dette kan bli en
utfordring.
Ny oppvaskmaskin til klubbhuset
Maskina er ute av stand og det er behov for ny
maskin.

Avdelingsmøtet
henstiller om at ny
oppvaskmaskin til
klubbhuset kjøpes inn.

OIFs hjemmeside
Fotballavd. har uttrykt ønske om fornying av
hjemmesiden.
Ronny Mehlum orienterte om muligheten for å
utvikle hjemmesiden mer som et internt verktøy for Saken drøftes i neste
nyheter, mail, blogger og sms.
styremøte 9. februar.
Orienteringer
*Leder har sett på enklere gjennnomføring av
årsmøtet. Det har vært kontakt med idrettskretsen,
som bekrefter at hovedårsmøtet ikke trenger å
vedta avdelingsvalgene.
Dersom det blir fremmet benkeforslag til valg i
hovedårsmøtet på representanter i avdelingsstyrene,
må saken tilbake til angjeldende avdeling.
Ikke noe krav om at årsmeldingene fra
avdelingene skal behandles på hovedårsmøtet.
Det vil bli vurdert til årsmøtet i 2012 om
fordelingsnøkkel av felles inntekter skal beholdes i
hovedstyret.
*Det er besluttet farger og kolleksjon i
overtrekksdrakter og treningstøy, som kan kjøpes
ved Sport 1.
*OIF Ski har sammen med fire idrettslag kjøpt inn
tidtakerutstyr til en verdi av ca. kr. 100 000. Etter
tilskudd blir det kr. 15 000 i kostnad til hvert lag.
*Alle avdelinger har foretatt registrering i
Idrettsregistreringen med dans 35, fotball 253,
turn 248, håndball 224, orientering 29, ski 129,
styrkeløft 35, svømming 90.
OIF ble registrert med 1144 medlemmer.

*Det er søkt Orkdal Kommune om støtte til
snøscooteren som er innkjøpt.
*Søknad om gavemidler er sendt til
Orkdal Sparebank.
*Mottatt godtgjøringsbilag fra Coop Orkla for
donert pant på flaskeautomat ved Prix, Orkanger.
Så langt er det kommet inn kr. 455.
*Elkem Thamshavn har sendt kunngjøring om
endring av eierskap.
*Orienteringsmøte om bygging av bane 3, basishall
og klatrehall og skisser for svømmehall ble
presentert i et åpent møte på Orkdal Rådhus
1. februar.
*Leder har tatt opp de dårlige forholdene i
svømmehallen med Orkdal Kommune.
*Møte avholdt med Orkdal Kommune om overtagelse av Idrettsparken. Det er også gjort
henvendelser til næringslivet og Orkdal
Sanitetsforening om støtte til utvikling av
anlegg.
110-årsjubileet
Knut Even Wormdal orienterte fra første møte i
jubileumskomiteen 1. februar. Alle avdelinger er
representert med 1 person i komiteen.
En del aktiviteter ble besluttet i møtet, og en del
skal vurderes nærmere. Aktivitetene vil bli
gjennomført under Orkanger 2011, hvor OIFs
jubileum er hovedtema.
Neste møte i komiteen er 22. februar.

....................................
Knut Even Wormdal
Referent

