REFERAT FRA AVDELINGSMØTE

Avdeling
Dato
Tilstede

Meldt fravær
Ikke møtt

19.10.2016
Kl.: 19.00
Sted: Klubbhuset
Fra styret: Geir Knutzen, John Ivar Evjen, Tor Bach, Ove
Aanonsen,
Anne-Kristin Fjellstad, Marthe Frotjold og Berit Solem.
Fra avdelingene: Stein Atle Gangås, fotball, Anders Solstad,
orientering, Mona Iren Ebbesen, Ulvåshytta, Wigdis Evjen, turn,
Tor Arne Opphaug, anlegg og Kai Normanseth, ski
Knut Even Wormdal møtte som daglig leder
Liv Janne Syrstad fra hovedstyret og Håndballavd.

Leder Geir Knutzen åpnet møtet med å gratulere Tor Arne Opphaug med tildelt
ildsjelpris.
Økonomi
Hovedkasserer Tor Bach orienterte om regnskapet pr. 30.08.2016.
Anlegg:
Klubbhuset noe mindre utleie i det siste, men utleien vil sannsynligvis komme
opp i ca. kr. 100 000 i 2016.
Det er investert i en del utstyr til klubbhuset. Det er bestilt et skap som er kjøpt av
midler gitt som gave ved Robert Kattems bortgang. Det skal utvides med platter
rundt klubbhuset.
Anlegg drifter banene til IKAS. Det skal skiftes lyspærer på Orklabanen.
Garasjegjengen gjør en god jobb. Dugnadsgjengen i Gammelosen deltar også i en
del arbeid i Idrettsparken. Det er investert i bredbånd.
Fotball:
Sesongen stort sett avsluttet etter en sesong med gode sportslige resultater.
God utvikling i damefotballen. God hjelp av garasjegjengen ved tilretteleggelse
før trening og kamper. Godt økonomisk resultat fra Orkdal Sparebank Cup.
Ski:
Trening startet i Sondrehallen. Nye trenere er skaffet til i år. Det er en bra gjeng
som er engasjert i treningsgruppa. Har sterkt behov for ATV til bruk på marka.
Det er foretatt tilpassing for bevegelseshemmede på tidtakerbua i Ulvåsen og
spillemidler ventes utbetalt. Jobber med småsponsorer.
Orientering:
Midt i laget plassert i Orkla/Gaulakarusellen. Gjennomfører skoleorientering. I
2017 skal det gjennomføres NM i stafett for juniorer og avslutning Norges Cup.
Kart brukt i Idrettsparken er underkjent. Nytt kart må produseres. Kan slitebanen
benyttes som teltplass i forbindelse med arrangement i

Idrettsparken? Ja. Kan den gamle skibrua i Idrettsparken benyttes som
speakerplass?
Spillemidler utbetalt.
Turnavdelinga
Det er mange på venteliste og har mangel på trenere og hallkapasitet. Sender
personer på kurs for å få godkjent flere trenere. Det blir kollisjon med andre
aktiviteter i OIF. Er det mulig å igangsette allidrett? Det er en utfordring at
utstyret på skolene er for dårlig. Deltok på ungdomsstevne i helga i Lensvik. 45
turnere reiser i november til Buskerud på konkurranse. Ca 50 turnere skal delta på
stevne på Lillehammer i november. Nye drakter er skaffet. Stor slitasje på utstyr
når det er andre arrangement i Orklahallen ved ukontrollert bruk av basishallen.
Ulvåshytta
Det har vært utskifting av en del utstyr og det er lagt nytt gulv på kjøkkenet.
Det er under montering kortsystem på kjøkkenet. Det er en bra dugnadsgjeng som
er til rådighet ved forefallende arbeid. Det er anskaffet en skjerm som
markedsfører det å slutte seg til hytta som venn. Dette kan gi noe økonomi.
Tilgangen til toalettet i kjelleren blir stengt mellom kl 23.00 og 08.00 ved
automatisk låsing.
Eivind Sæther er villig til å ta på seg oppgaven med å være kontaktperson med
Orkdal Kommune. Mona Iren Ebbesen er kontaktperson med snøbrøyter.
Håndballavdelinga – orientert pr. mail
Lag i seriespill er 14 aldersbestemte, 4 seniorlag, veteran-NM neste helg i
Trondheim der vi stiller med ett dame- og ett herrelag, alle trenere/lagledere på
plass, oppstart mini inneværende uke, Lerøykval i Orklahallen sist helg.
Turneringer19. nov. og 7. mars (mini/10-årsturneringer), samt cup 3. juledag. Kan
også nevne skyhøy hall-leie.
Antidoping
Det er tatt kontakt med SLT-koordinator i Orkdal Kommune om et
orienteringsmøte med hovedstyret og avdelingslederne.
John Ivar Evjen er oppnevnt som ansvarlig i OIF for antidopingarbeidet.
Klubbadmin
Det vil bli holdt opplæring i bruk av klubbadmin.

Knut Even Wormdal
Referent

