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Sak nr.

05.03.3013
Kl.: 19.00
Sted: Klubbhuset
Fra styret: John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Eivind Ross,
Anne Kristin Vullum, Marit Mjøen, Rudolf Larsen, Atle O. Sognli og
Knut Even Wormdal.
Fra avd.: Øyvind Togstad, håndball, Rolf Wærnes, orientering,Thomas
N. Pedersen, atlet og fotball, Hans Kringstad, atlet, Kari Holseth, ski,
Jens Olsen, Ulvåshytta, Hege Berg, turn og Tor Erik Sørensen,
svømming.
Tor Bach

Begrunnelse
Vedtak
Håndballavd. Avdelingsårsmøte avholdt og alle verv besatt.
Underskudd i 2012, men økonomien under kontroll. Veldig stor
aktivitet blant de yngste. Turnering holdes f.k. helg. Sesongen går
mot slutten.
Svømmeavd: Årsmøte avholdt. Underskudd i 2012 som skyldes
avskriving av krav på treningsavgifter. Tre jenter deltok i uoffisielt
NM med flere personlige rekorder. Babysvømming kommet i gang
igjen etter et opphold. Kommer til å foreta en budsjettendring p.g.a.
avlyst treningsleir på Island.
Fotballavd.: Stor aktivitet selv om det er utenfor sesongen. Det har
vært arrangert cuper og det er avholdt treningssamlinger for trenere.
Det er stilt objekter fra spillergruppa ved trenersamlinger. Årsmøte
er avholdt. Underskudd i 2012, som skyldes dårlig vær under
OrklaCup og økte kostnader til leie av baner til aktiviteter. Det er
jobbet mye med OIF Diamonds. Lotteri er i gangsatt, som kan gi
kr. 145 000 i resultat ved utsolgt lotteri. Dette skal gå til aktivitet i
OIF Diamonds og eventuelt noe til ny kunstgressbane.
Gutter 16 er kvalifisert for 1. divisjon. Det startes trening på
kunstgressbanen denne uka. Det er tildelt treningstid sent på
kvelden, noe som er uheldig.
Atletavd. har avholdt årsmøte. Alle verv er besatt. Det tæres på
kapitalen etter at treningsinntektene er gått ned. Benjamin Baldwin,
som er eneste aktive utøver i avdeling, har blitt Nordisk Mester.
Orienteringsavd. har avholdt årsmøte. Alle verv er besatt.
Avdelinga gikk overskudd på kr. 12 000 i 2012. Det har vært
investert i en del utstyr. Skal stå som arrangør av KM sprint. Kart
for bruk for skolene er ferdigstilt. Det gjenstår søknad for å få
utbetalt spillemidler som nærmiljøtiltak. Det er inngått avtale med
Byåsen IL for et samarbeid om større arrangement.

O-avd. skal stå som arrangør av Orkla-Gaulakarusellen i juni. Det
er tildelt Midt-Norsk Mesterskap i 2015. Mesterskapet skal telle inn
i Norgescupen, enten for junior eller senior.
Fem personer fra avdelingen har deltatt på O-kad kurs.
Det er nå mulighet for ta ut o-kart direkte fra nettet.
Turnavd. har holdt årsmøte med valg uten vesentlige endringer i
verv.Satser på å gå i balanse regnskapsmessig i 2013. Har deltatt på
konkurranse på Lillehammer med gode resultat. Venter invitasjon
til barnekretsturnstevnet som holdes i Trondheim.
Frafall av gutter til andre idretter i en viss alder.
Skiavd. har holdt årsmøte med alle verv besatt. Ny leder er valgt.
Underskudd i 2012. Varebeholdning for salg vil gi inntekter i år.
Det er igangsatt planlegging for bygging av ny tidtakerbu.
Klubbmesterskap holdes 10. mars. 50 – 70 på trening på tirsdager.
Det er behov for flere trenere. Det satses på å skape et godt miljø
for å holde aktive innen avdelingens aktiviteter.
Anleggsavd. har holdt historiens første årsmøte. Styret er supplert
med en ny person. Det jobbes mot store sponsorer for utbygging av
ny kunstgressbane. Drifta av Idrettsparken gikk underskudd i 2012.
Det blir behov for innbytterbuer på hjul. Klubbhuset kan gå
kr. 40 – 50 000 i underskudd. Hovedstyret har vedtatt finansiering
av en del investeringer til klubbhuset, blant annet adgangskontroll
til klubbhuset. Det er tanken å koble adgangskortene også til andre
avlåste områder.
Ulvåshytta har mindre utleie, men økonomien er god. Besøket på
søndager varierer etter værforholdene, men jevnt over godt besøk.
Det er holdt årsmøte og alle verv er besatt.
Orienteringer
-Leder ber om at adresser i medlemsregisteret får en bedre kvalitet
for å redusere returpost. Marit Mjøen har rettet opp en del feil.
Det er viktig at det kommer melding om aktive som ønsker å
avslutte medlemskapet. Det blir aktuelt å holde kurs, i løpet av året,
til å betjene hjemmesiden med mulighet for registrering av
medlemmer og muligheten for bruk til utsendelse av krav på
treningsavgifter.
-Rudolf Larsen orienterte om sponsorarbeidet for finansiering av
ny kunstgressbane. 3.2 mill er godkjent som spillemidler til
anlegget og Orkdal Kommune har avsatt kr. 1. mill.
Det er totalt finansiert ca. 8.2 mill. Dette innebærer en
lånefinansiering på ca. 2 mill, men det er forhåpninger om å skaffe
kapital som vil redusere lånebehovet. Det er budsjettert med
egenkapital på kr. 620 000.
Det vil bli laget forslag til behandling på årsmøtet 21. mars for en
eventuell utbygging av anlegget i år. Orkdal Kommune stiller som
forutsetning at det etableres en samarbeidsavtale avtale mellom
Orkla FK, Orkdal Kommune og OIF før tilskudd utbetales.

Det gjenstår en del forhold i avtalen som krever ytterligere
forhandlinger. Det er kreves en 40 års leieavtale med Orkdal
Kommune for areal til ny kunstgressbane for utbetaling av
spillemidler. Det vil bli etablert egen avtale med Elkem
Thamshavn for tilførsel av varmtvann til ny kunstgressbane. Målet
er at alle forhold skal være avklart il årsmøtet for å kunne fatte et
positivt vedtak. Det er inngått avtale med prosjektleder for
utbygginga.
Daglig leder.
Knut Even Wormdal redegjorde for et forslag som er utarbeidet av
en arbeidsgruppe bestående av John Ivar Evjen, Anne Kristine
Vullum, Tor Bach og Knut Even Wormdal.
Det er innhentet opplysninger fra fem idrettslag om hvilke
arbeidsoppgaver som ligger til daglig leder. Det er foretatt en
tilpassing til oppgaver som er naturlig for en eventuell daglig leder i
OIF. Det er foretatt en økonomisk beregning av inntektsmuligheter
og kostnadsbesparelser etter ansettelse av daglig leder, slik at
stillingen blir selvfinansierende. Arbeidsgruppa har kommet fram
til at en stilling i 50% kan foreslås. Det fremmes forslag til årsmøtet
om ansettelse av daglig leder i 50% stilling fra 1. august 2013.
Intern og ekstern kommunikasjon.
John Ivar Evjen pekte på nødvendigheten av god intern
kommunikasjon, både i økonomiske forhold og i aktiviteter.
Det betraktes som viktig at hovedstyret koordinerer
inntektsbringende aktiviteter for å unngå at parallelle aktiviteter
kolliderer.
Uttalelser til media skal utføres av lagets leder i saker av prinsipiell
karakter, mens avdelingene uttaler seg til media om den sportslige
aktiviteten.
Intern kommunikasjon er viktig i OIF. Stor aktivitet innebærer ikke
retten til å opptre uryddig i forhold til kritikk overfor andres
oppgaver. Det er blant annet nylig gitt melding fra ansvarlig person
med betydelige oppgaver i OIF at vedkommende trekker seg med
bakgrunn i kritikk som føles som urettferdig.
Gjennomføring av lotteri.
John Ivar Evjen orienterte om gjennomføring av lotteri i henhold til
lotterilovens bestemmelser og om søknader og ansvarsforhold.
Profileringsfilm for OIF.
Geir Knutzen orienterte om prosjektet profileringsfilm for OIF.
For å begrense kostnadene ved opptak av aktiviteter er det viktig at
dette planlegges slik at flere opptak kan gjøres mest mulig
komprimert. Filmen skal benyttes til å presentere OIFs aktiviteter
overfor potensielle sponsorer og til informasjon i andre
anledninger.

Bruk av anlegg og rydding.
Det må lages retningslinjer for bruk av OIFs anlegg. Dette gjelder
både bruk av anlegg og rydding etter trening og arrangement.
OIF Anlegg har laget forslag til retningslinjer for dette. Det er
viktig at ledere i avdelingene setter fokus på dette innen de enkelte
avdelinger.
John Ivar Evjen orienterte om at det er sendt henvendelse til
Orkdal Kommune om manglende renhold i Orklahallen.
Orkdal Idrettsråds årsmøte
Orkdal Idrettsråd har årsmøte 4. april. OIF kan være representert
med 5 personer med stemmerett. I tillegg er møtet åpent, slik at de
som ønsker å møte har anledning til det.

……………………..
Knut Even Wormdal
Referent

