
REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 

Dato  08.03.2017          Kl. 19:00                          Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Fra Hovedstyret: 

Tor Bach, Ove Aanonsen, Liv Janne Syrstad,  og Atle O. Sognli 

Fra Avdelingene: 

Vigdis Evjen (Turn), Kai Normannseth (Ski), Heidi Berg Bjerkan (Håndball), 

Stein Atle Gangås (Fotball),Tor Arne Opphaug (Anlegg) 

Meldt fravær Geir Knutzen, John Ivar Evjen, Ann Kristin Fjellstad,  Marit Figenschou, , Berit 

Solem,  Anne-Kristin Fjellstad,   

Ikke møtt Svømmeavdeling, Orienteringsavdeling, Ulvåshytta 

 

ORIENTERINGSSAKER FRA STYRET: 

1 Flerbrukshus: 
Riving startet og avsluttes i løpet av kort tid. 

Venter på byggetillatelse, dvs. ca. 1 mnd. forsinket i hht. plan. 

Alle saker er i dag i følge plan og følges opp av byggeleder Kolbjørn Sivertsen. 

2 Orientering om Daglig Leder (DL): 

Det er gått ut søknad om ledig stilling som daglig leder i Avisa ST og samarbeidende 

aviser. Også satt inn på hjemmeside til OIF. Flere plattformer vil etter hvert komme inn 

med annonsen. 

3 Regnskap 2016: 

Viser en omsetning på litt over 10 mill. 

Underskudd på kr. 150 000. Fotball med underskudd, og noe er forskuttert på flerbrukshus. 

De fleste avdelingene viser små overskudd og noen avdelinger med små underskudd (eks 

fotball som hadde ca 300 000 i underskudd.) 

4 Sponsormøte med Orkdal Sparebank: 

Møte med Orkdalbanken avhold der leder og kasserer møtte. Positive tilbakemeldinger fra 

Orkdalsbanken. Banken ønsker at avdelingene oppnevner en kontaktperson mot 

Orkdalsbanken.  

ORIENTERING FRA AVDELINGENE: 

FOTBALL Går mot ny sesong. Flere lag i oppkjøring. Bra med damelaget og litt lite 

seniorer på herresiden. 

3’erfotball i de minste årsklassene som krever bl.a. en investering på baner 

for å avholde kamper.  

Må se på muligheten til å bruke gressområdet mot Tverradkomsten. 

Utfordrer anlegg til å se på dette da dette genererer mindre kostnader og 

arbeide. 

Fotballstyret har besatt de fleste posisjoner, mangler nestleder. 

Sportslig leder tatt over rollen som minileder. 

HÅNDBALL Sesong på hell. To miniturneringer avhold i løpet av sesongen. Stilt lag 

nesten i alle serier, litt lite på eldre gutter. 

Deltar i regionsamlinger med spillere. 

Senior: Herrelaget, -flere nye spiller. Ser bra ut.  

Damer: tøff motstand og må vinne litt mot slutten for å berge plassen. 

Lag skal delta på regionalt sluttspill.  

Deltakelse i diverse cuper mot slutten av sesongen.  

Slutten av mai og utover er det kvalifisering for 16- og 18-åringer. Skal 

arrangere talentsamling i juni for regionen. 

Julecup arrangert. 

Styret er fulltallig til neste år. 



REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 

SVØMMING Ikke møtt 

TURN Midt i sesong. Noen konkurranser, bl.a i Buskerud med 40 turnere og 6 

plass som resultat. 

Aldri tidligere vært så bra nivå i OIF turn. 

8 turnere til drammen for kval til NM. NM i Hønefoss i april. 

Senior NM i juni. Ser på mulighetene til å arrangere egne konkurranser. 

Hadde besøk av danske trenere for inspirasjon med nye innspill. Tatt 

kontakt med trenere fra Oldrup i Danmark.for eventuelt engasjement i OIF. 

Reiser med 20 turnere til Danmark for treningsleir i sommer. 

Trenere forsvinner til bl.a Island. 

Utfordring ifbm. arrangement i Orklahallen som går det utover basishallen. 

Det rotes og det passes ikke på. Stor fare for ødeleggelser av utstyr. 

Mye oppfølging for å beskytte og holde i orden når det er arr. i hallen.  

Styret sammen med turn må avholde møte med Orklahallen for å avklare 

dette med Orklahallen. 

Årsmøtet. Styret er innskrenket fra 7 til 5 funksjoner. Alle de er besatt. 

ORIENTERING Ikke møtt 

SKI Midt i sesong, men lite snø generelt denne sesongen. Johan Evjens flyttet til 

Knyken pga. snøforhold. Lite trimmere deltok. Inntekt mest på parkering 

og påmeldingskontigent. Lite kiosksalg, men viktig å få arrangert. 

Arrangert karusellrenn, 66 deltakere. 

Har hatt en del treninger i Knyken pga snøforhold. Godt samarbeide med 

Knyken. 

Noen deltakere på Hovedlandsrenn og noen andre renn mot slutten av 

sesongen. Mange avlysninger generelt i vinter. 

Trening: Planer om å organiserer litt annerledes. Stor spredning på nivå.  

Meget god hjelp hos løypekjørere. 

Årsmøtet avhold og styret besatt.  

ULVÅSHYTTA Ikke møtt. 

ANLEGG Riving av låve og vintervedlikehold på baner. 

Flerbrukshus: 

Regner med at låven er ferdig revet i løpet av denne uken. 

Møte med leietakere for å lande avtaler og det som det må enes om på 

flerbrukshuset. Ellers i rute.  

KLUBBHUSET Bra belegg. Utleies mye på dagtid. Generelt bra utleie. 

Ser ut som det brukes mere og mere internt, som er en bra ting 

EVENTUELT: 

Klubbadmin og 

medlemsregister 

Styret trenger hjelp fra avdelingene til å sjekke om at aktive, trenere, ledere 

er medlemmer i OIF. 

Kan sjekkes via admin. 

  

 

Neste avdelingsmøte: Onsdag 14.06.17 kl. 19.00 i Klubbhuset. 

 

 

……………………………….. 

Ove Aanonsen  

(sekretær/referent)   


