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   80/09 
 

Regnskapsoversikt pr sept 2009. 
Oversikten ble gjennomgått av 
kasserer Marte og vararepr. Vibece. 
Tallene viser fremdeles en solid 
totaløkonomi for foreninga, men 
driftsregnskapet viser en noe 
bekymringsfull utvikling i henhold til 
budsjett for håndball og fotball. 
Tallene kan tyde på at noen inntekter 
ikke er blitt ført. Dette må oppklares. 

Til tross for solid totaløkonomi i form 
av avsatte midler fra avdelingene, er 
det ut fra store utbyggingsplaner 
bekymringsfullt at vi i driftregnskapet 
har så stort underskudd 
Hovedstyret innkaller derfor til møte 
sammen med leder/kasserer i 
håndball- og fotballavd. onsdag 
11.11.09 kl. 18.00 i Klubbhuset for 
gjennomgang av den økonomiske 
situasjonen totalt sett og spesielt for 
håndball og fotball. 
 

 
 81/09 
 

Samarbeidsavtalen om 
kunstgressbanen mellom OIF og 
OFK 
Nytt møte ble holdt mellom 
arbeidsgruppene fra lagene 8. oktober, 
men det er fremdeles ingen avklaring. 
Rudolf fremmet forslag om å sette 
siste punkt i gjeldende avtale fra 2001 
ut i livet og bringe saken inn for en 3. 
part, Orkdal kommunes avd. for kultur 
og fritid, for hjelp til avklaring.  

Orkanger IF bringer saken inn for en 
3.part i henh. til gjeldende 
samarbeidsavtale ang. tolking av 
avtaletekst. Rudolf klarerer dette med 
OFK-leder Anders Nilsen slik at 
lagene i fellesskap gjør henvendelsen 
skriftlig overfor kommunen. Dette 
skal skje snarest. 

82/09 Kurs i bruk av hjertestarter 
OIF har fått hjertestarter av Tor 
Bach/Aura Avis og den står i 
Ulvåshytta og administreres av OIFs 
skiavdeling. Skiavdelinga har fått 
tilbud om kurs i bruk av 
hjertestarteren av Trondheim Røde 
Kors som koster 5.000 kroner og søker 
hovedlaget om dekning av utgiften. 

Hovedstyret bevilger inntil 5.000 
kroner for hjertestarter-kurs. Vi ber 
om at skiavdelinga sjekker ut om 
dette kurset også kan ha med flere, 
f.eks fra fotballavdelinga som også 
disponerer hjertestarter. 

83/09 Forskuttering av spillemidler 
Stikomiteen ber hovedlaget forskuttere 

Hovedlaget stiller nødvendig midler 
til disposisjon som forskutterer 



spillemidler på inntil 21.000 kroner til 
innkjøp av materialer til bruk i et 
stiprosjekt i Ulvåsmarka. Beløpet skal 
tilbakeføres til hovedlaget når 
spillemidlene kommer inn. 

spillemidlene – inntil 21.000 kroner. 

84/09 Orkanger-Idrett nr 2-2009 
Ettersom Orkanger IF skal markere 
seg med stand under Orkdalsmessa 
2009, 28.-29. november i Orklahallen, 
hadde det vært en fin markedsføring 
og ha et ferskt nummer av Orkanger-
Idrett til utdeling. 

Hovedstyret ber Marit M. starte 
arbeidet med å innhente stoff fra 
avdelingene med frist ut oktober for 
vinterens utgave av klubbavisa vår. I 
tillegg sette i gang Vidar Liøkel for 
innhenting av annonser. Alt stoff og 
annonser må være klare innen 
utgangen av oktober. 

85/09 Orkdalsmessa 2009, 28.-29. 
november 
Komiteen for planlegging av OIFs 
stand under messa (Marit M., Ove Aa) 
har hatt planleggingsmøte og kom 
med forslag til utforming av stand. Det 
er gjort henvendelse til avdelingene 
som inviteres til å ha en aktivitets-økt 
hver i løpet av de to dagene. 

Hovedstyret tok arbeidet til 
etterretning og ber komiteen arbeide 
videre med standen. 

86/09 Søknad fra Benjamin Baldwin 
Styrkeløfter Benjamin Baldwin skal 
delta på NM i styrkeløft i Alta og 
søker hovedstyret om økonomisk 
støtte på 7.000 kr (flybillett, hotell og 
lokaltransport). 

Benjamin Baldwin har rett på 
dekning av NM-utgiftene, men 
hovedstyret sender søknaden til Atlet-
avdelinga for å finne dekning over 
avdelingsbudsjettet slik prosedyren er 
i OIF. 

87/09 Profileringsflagg/beachflagg 
Skiavdelinga har fått finansiert 
produksjon av profileringsflagg med 
støtte fra avisa Sør-Trøndelag og 
Elkem Thamshavn og ber hovedstyret 
godkjenne design og farger. 

Hovedstyret synes flaggene er flotte 
og støtter skiavdelinga i sitt valg av 
profil. Visse endringer foreslås av 
hovedstyret. Rudolf sørger for at 
endringene blir kjent for skiavdelinga 
og at produsenten (EkkoPluss) får de 
riktige farge-kodene. 

88/09 Referatsaker 
Brev fra Orkdal kommune vedrørende 
søknad om kommunal overtakelse av 
drift og vedlikehold av Ulvåsveien og 
parkeringsplass ved Ulvåshytta. 
 
Epost fra handball vedrørende 
vaktmesterjobb ved Amfi-senteret 
(Domus), to ganger i uka. Tilbudet har 
kommet til handballavdelinga som 
inviterer andre avdelinger med. Amfi 

Referatsakene tas til orientering. 



betaler 100 kr/timen 9 timer i uka. 2 
personer pr vakt er nødvendig. 
Henvendelsen går fra handball til de 
andre avdelinger. Start uke 43. 
 
Henvendelse fra Thomas Nordahl 
Pedersen angående deltakelse i 
veteran-NM i handball i Stavanger. 
Han ønsker å ta med OIF-vimpler. 
 
Invitasjon til Stimuleringssamling 
2009 lørdag 24. oktober: ”Hvordan 
beholde de unge i idretten”, Sør-
Trøndelag Idrettskrets arrangerer. 
Overlates til avdelingene å sende 
representanter. 
 
Tilbud fra Maske om salg av 
toalettpapir, oversendt til avdelingene 
for vurdering 
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