REFERAT FRA AVDELINGSMØTE
Avdeling
Dato

Tilstede

Meldt fravær
Ikke møtt

06.05.2014
Kl. 18.30
Sted: Klubbhuset
Fra hovedstyret: Asbjørn Knudsen, John Ivar Evjen, Geir Knutzen,
Tor Bach, Unn Knudsen, Kirsti Løkken, Hans Kringstad, Janne
Sommerchild Wiggen og Knut Even Wormdal.
Fra avdelingene: Øystein Hoff (friidrett), Arnt Otto Lie (ski),
Stein Atle Gangaas (fotball), Øyvind Sten (svømming),
Øyvind Togstad (håndball) og (anlegg), Ann Karin Evjen (orientering)
og Jenny Smolan (turn).
Atle O. Sognli
Kjersti Løkken

Sak nr.
Orienteringssaker
-Etablering av kontor i Hjørnegården
Knut Even Wormdal orienterte om status i forhandlinger om leieforhold
med Orkdal Kommune om leie av kontorlokale i Frivilligsentralen i
Orkdalsveien.
-Møteplan
Styret vil ta en vurdering av om hvordan en møteplan skal gjøres mest
mulig oversiktlig og godt tilgjengelig.
- Avdelingsmøte
Det vil bli holdt avdelingsmøte 2. september kl. 18.30.
17. mai 2014
OIF er påmeldt til å delta i folketoget 17. mai. Styret går i vanlig
17. maiantrekk først i toget. Alle avdelinger blir representert ved at det
bæres skilt med avdelingens navn. Dette utføres av en utøver eller
styremedlem i OIF-antrekk. Resterende OIFere går samlet bak siste
skilt. Tidspunkt og oppmøtested meddeles med melding til
avdelingslederne på mail 7. eller 8. mai.
Medlemsregister
Det er viktig at utøvere og tillitsvalgte er registrert med medlemskap.
Medlemsregistrering foretas elektronisk på OIFs hjemmeside.
Alle avdelinger bes om å kontrollere at alle aktive og tillitsvalgte innen
avdelinga er registrert med medlemskap.
Rapportering og informasjon
Det er viktig med god informasjon internt i OIF. Det vurderes å etablere
”alle@orkanger-if.no”. Dette fører til at alle styremedlemmer i
avdelingene og hovedstyret for samme informasjon til samme tid.
Alle styrereferater skal legges ut på hjemmesiden. Alle avtaler skal
heretter undertegnes av to personer, som er avdelingsleder og styreleder
i OIF. Ved et eventuelt nytt kontor skal rutinene for post bedres.
Det vil bli avklart om det er mulig at en person fra hver avdeling
attesterer bilag, i stedet for to som i dag.

Politiattester
Geir Knutzen orienterte om status for politiattester, og oppfordret
avdelingene om å kontrollere at alle ledere og trenere over 15 år skal ha
politiattest. Det foreligger en liste, men det fremgår ikke hvilken
avdeling enkelte representerer. Det mangler 8-9 attester.
Orientering fra avdelingene
Skiavdelinga har hatt en spesiell sesong p.g.a. mangel på snø. Johan
Evjens Minneren m.fl. ble først utsatt og senere avlyst.
3-4 utøvere har trent i Knyken. Tidtakerbu er ferdigstilt og finansiert av
sponsormidler. Tidtakerbua står på grunn i Skaun Kommune og søknad
om spillemidler behandles av Skaun Kommune og ble ikke prioritert i
2013. Nyvalgt styre trer i gang med arbeidet i mai. Skal også i år
arrangere Bråttåbjønn. Det er utfordringer i å skaffe folk til å
gjennomføre arrangement, men dette skal løses.
Det ventes grei økonomi for 2014.
Svømmeavdelinga har ikke avholdt styremøte etter årsmøtet.
Økonomien i svømmeavdelinga har vært tilfredsstillende. Det har vært
deltagelse ved flere stevner og med gode resultater. Siste stevne før
ferien er 21. juni i Pirbadet. Det foregår for tiden svømmekurs for 30
barn i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Anne Kathrine Angvik er
kursleder og aktive utøvere hjelper til. Det ventes på ny svømmehall.
Det kreves trening i andre svømmehaller for å få tilfredsstillende
treningsforhold.
Orienteringsavdelinga startet sesongen 1. mai. Det har vært holdt
aktiviteter ved OVS og Evjen skole. Det vil bli holdt kurs for voksne
som kan lære opp barn i neste omgang.
15 barn har deltatt på treninger. Det jobbes kontinuerlig med MidtNorsk Mesterskap i 2015 i samarbeid med Byåsen IL. Avdelinga
etterlyser videre arbeid med å fordele aktivitetene i OIF slik at det ikke
blir ”konkurranse” i de ulike aktiviteter i OIF. Økonomien i avdelinga er
god.
Fotballavdelinga har store driftsutgifter. Treningsavgifter er under
utsendelse. Skal stå som arrangere av Hermetikkfesten 14. juni under
Orkangerdagene. Det ventes et betydelig overskudd av denne festen.
OrklaCup endrer i år navn til Orkdal Sparebankcup. Sesongen for de
fleste lagene er kommet i gang. Det er jentelag i alle aldersklasser.
Plukket ut av kretsen som kvalitetsklubb, og er dermed satsningsklubb i
kretsen. Alle ledere skal kurses. Stor kabal for å disponere anlegg til
trening og kamper.
Turnavdelinga har god økonomi. Ca. 350 turnere med sprengt kapasitet
på flere partier. Trenertilgangen er en utfordring. Det er vanskelig å få
en god løsning på innbetaling av treningsavgifter. Det er igangsatt
forhandlinger med Orkdal Kommune om godtgjøring for bruk av utstyr i
basishallen, som er i OIFs eie. I dag brukes utstyret av andre idrettslag,
barnehager og skoler.

Håndballavdelinga har økonomien under kontroll. Det er innført
aktivitetsavgift i stedet for treningsavgift. Halleia er økt og det fører til
at avgift for aktivitet må settes opp. Sondrehallen har ført til økt halleie i
Orklahallen, på tross av politiske lovnader om at leien ikke skulle økes.
Det er gjennomført sesongavslutning ved Orkdal Rådhus. Styret og
lagledere er på plass for ny sesong. Renholdet i Orklahallen er bedret
etter at kommunens renholdere er engasjert.
Anleggsavdelinga. Idrettsparken er straks klar for bruk på de areal som
kan benyttes foreløpig. Avdelinga har bistått med lufting av baner i
Råbygda, Follo osv.
Det jobbes med kommunen om tillatelse til å stenge veien ned til
Idrettsparken. Parken skal være fri for biler. Orkanger Aktivum har
finansiert en ”utsiktsplatting” i Idrettsparken, hvor OIF anlegg utfører
arbeidet. Det er gjort kjempejobb med innvendig restaurering av
klubbhuset. Det er stilt spørsmål om disponering av Orkdal Kommunes
tilskudd til drift av Idrettsparken. Dette ligger i følge anlegg i
årsbudsjettet.
Friidrettsavdelinga har behov for lagerplass for utstyr. Det er engasjert
syv trenere. Siste høst deltok mellom 25 og 30 personer på treninger.
Det jobbes nå med deltagelse i St. Olavsloppet. Det skal i løpet av året
holdes klubbmesterskap. Det vurderes å holde gateløp i 2015. ASvdeling
samarbeider med Børsa IL. Avdelinga er i gang med aktiviteten.
Det er gjort henvendelse av Asbjørn Knudsen til Orkdal Energi om en
pågående samarbeidsavtale med friidrettsavdelinga.
Atletaktiviteten er under kontroll når det gjelder innbetaling av
treningsavgifter. Det har tidligere vært svikt i innbetalinger. Målet er å
holde aktiviteten i gang. Det er utstyr til en verdi av flere hundre tusen
disponibelt. Avdelingene i OIF har anledning til å disponere utstyret til
styrketrening.
Eventuelt
Det ble reist spørsmål om OIFs mediestrategi. Avdelingene selv
publiserer egne aktiviteter. Hovedstyrets leder uttaler seg offentlig i
saker av prinsipiell karakter.

…………………………
Knut Even Wormdal
Referent

