
REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 14.06.2017 
 
Dato  14.06.2017          Kl. 19:00                          Sted:  Klubbhuset 
 
Tilstede 

Fra Hovedstyret: 
Geir Knutzen, Tor Bach, Ove Aanonsen, Anita G. Mæhlen, Lars A. Lien  og 
Atle O. Sognli 
Fra Avdelingene: 
Anders Solstad (Orientering), Wigdis Evjen (Turn), Stein Atle Gangås (Fotball), 
Heidi Berg Bjerkan (Håndball), Kari Holseth (Ulvåshytta),Tor Arne Opphaug og 
Grethe Vullum (Anlegg/Klubbhus) 

Meldt fravær Hovedstyret: 
Anne-Kristin Fjellstad, Berit Solem, Hermann Lund, Karin L. Røttereng 
Avdelingene: 
Svømming,  

Ikke møtt Ski,  
 
ORIENTERINGSSAKER FRA STYRET: 

1 Beredskapsplan for OIF 
OIF bør lage seg en beredskapsplan som viser hva vi gjør ved diverse hendelser.  
Odd H. Bach orientert kort om dette og behovet for en slikplan. Finnes maler og disse 
må tilpasses det enkelt idrettslag. 
Ove Aanonsen tar initiativ til å kalle sammen en gruppe med representanter fra 
avdelingene for å se på etablering av en slik plan. Odd H. Bach involveres og er 
behjelpelig med innhold. 

2 Organisasjonsplan: 
Forslag til ny organisasjonsplan for avdelingene presentert uten mange innsigelser. 
Forslaget sendes ut og Hovedstyret ber avdelingene styre mot å sette kommende styrer i 
samsvar med denne planen. Innspill til endringer/forbedringer tas imot før planen blir 
lagt for godkjenning i neste årsmøtet. 

3 Byfest ifbm Orkangerdagene: 
Avdelingene oppfordres til å ha aktivitet i forbindelse med byfest i Orkdalsveien under 
Orkangerdagene. Håndball veteran damer og hovedstyret vil ha noe aktivitet i OIF teltet. 
 

4 Klubbhuset som samlingspunkt: 
Innspill er kommet på at det savnes at klubbhuset skal være åpent med kaffesalg og 
være et samlingspunkt. Kombinasjonen av mye utleie og utstrakt bruk av klubbhuset til 
samlingspunkt med åpent klubbhus og salg kan være utfordrende ifht renhold osv.  
Kan være mulig å se på tidligere måter å gjøre dette på. Burde se på å få etablert en egen 
klubbhuskomite som kan se på dette..  

5 Orientering om betalingsmetode fra Orkdal Sparebank: 
Orkdalbanken har gått inn avtale om å bruk VIPS OG,- en elektronisk betalingsmetode 
som kan være relevant for OIF å bruke. Både for avdelinger og for enkeltarrangement 
som gjøres rundt omkring i OIF. 
Systemet vil supplere og etter hvert erstatte kortterminaler som betalingsløsning.  
Styret kan registrerer seg og opprette profiler. Banken er behjelpelig med oppsett, 
opplæring og oppfølging. 
 



ORIENTERING FRA AVDELINGENE: 
FOTBALL Sesong i gang og snart sommerpause. Har vært noen disiplinære tilfeller å 

hanskes med i fotball med noen spillere med utenlandsk opprinnelse. 
Tyveri og hærverk. Politianmeldt og spillere utestengt fra fotballaktivitet i 
OIF. 
Skal evaluere fotballavdelingen som kvalitetsklubb. 
Jobber med å få med folk i diverse roller som må besettes. 
Politiattester ikke helt i mål, men følges opp. 

HÅNDBALL Forholdsvis rolig del av sesongen nå.  
Forberedelser mot neste sesong med påmeldinger og treningsoppsett.  
Sportslig ser kommende periode bra ut. Herrelag flyttes opp i 3. diisjon pga 
av at lag har trukket seg. 
Har hatt møte om å unngå treningskollisjon mellom fotball og håndball. 
Oppfatter det som stor vilje for å få dette til. 
Talentsamlinger under planlegging med ca 300 deltakere. 
Turneringer planlegges som før med 3 turneringer i løpet av sesongen i 
Orklahallen. 
Trenere og lagledere er på plass, greit å få til. 
Politiattester er på plass. Leder i avdelingen har godt system på dette. 
Anm:  
Kanskje kan håndball sin mal/måte å gjøre dette på brukes for alle. 
Oppfordre handball til å sende ut sin måte å gjøre dette på slik at 
avdelingen kan se på det.  

SVØMMING Rapport tilsendt på mail: 
Deltok i svømmestevne på Hamar sist helg. Gode resultater, mange blant 
topp 3. 
Vi har siste uke med trening denne uken, da svømmebassenget på 
Orkanger tømmes neste uke. 
Siste runde med svømmekurs denne uken. 
Politiattester innhentes fra alle nye instruktører, ledere og trenere, og dette 
skal være up to date for våre. (litt usikker på hvordan dette evt. skal 
rapporteres til hovedstyret, nye rutiner er vel innlemmet etter at jeg sluttet 
sist gang?) 
Har jeg kommunisert til Aage Schei at jeg stiller meg positiv til å bli 
foreslått som styremedlem i driftsselskapet for Folkehelsesenteret. Mener 
han sa det skulle være et møte sist mandag, men har ikke fått noen 
tilbakemelding etter dette.  
Kommer selvfølgelig til å ivareta OIF’s interesser i dette vervet. 

TURN Politiattester i gang. Går greit. 
Jobber også med håndball for å få til et samarbeide på treningstider for å 
unngå kollisjoner. 
Ønsker også et samarbeide med fotball om dette. 
Arrangert «Åpen hall» med stor suksess. Stor påmelding og gode 
tilbakemeldinger og flere slike dager vil bli arrangert. 
Deltar på flere stevner og deltar også på senior NM i Haugesund. 
25 turnere til Danmark på sommercamp. 
Noe samarbeide med trener i håndball og også fått forespørsel fra 
svømming og samarbeide og samtrening. 



ORIENTERING Godt i gang med sesongen. Samarbeide med Børsa gjennom hele sesongen. 
Karusellsamarbeide med Gauldal. Norgescup  sprint arrangeres i 
september. Vil foregå på Orkanger og i Knyken. 
Turorientering er lagt ut for salg. 
Status politiattester er ok, men sjekker status igjen pga 3-årsregel. 

SKI Ingen rapport. Ikke tilstede. 
ULVÅSHYTTA Bra utleie. 

Skal skifte akustikkplater i tak. 
Jobber med vertskapskomplettering for kommende sesong. 
Planlegger nye stoler. Penger samles inn for å få til dette. 
VIPS som betalingsmåte inn fra høsten.. 

ANLEGG Jobber med å få samlet opp og spredd ut gummi etter siste vintersbrøyting. 
Friidrettsbane renset i vår, noe merking er blitt dårligere. Må sannsynligvis 
remerkes innen kort tid. 
Flerbrukshus: Ferdig gravd og bankett støpt. Noen åpninger i byggegjerdet 
må lukkes bedre. 
Ellers vanlige aktiviteter med gressklipping og stell av området.  
 

  
  
  

 
Neste avdelingsmøte: Møtedato ikke satt.  
 
 
 
……………………………….. 
Ove Aanonsen  
(sekretær/referent)  
 
       
 
 
   


