
 
Orkanger Idrettsforening, Håndballavdelingen 

Protokoll fra styremøte 24.05.18 kl.17.00, Klubbhuset 
 

 

Tilstede Øyvind Togstad, Berit Kvåle, Heidi Bjerkan, Marthe Togstad og 

Bjørn Almli (referent)  

Meldt fravær    
 

Sak nr.             Bakgrunn for saken  Vedtak 
1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent 

2/18 Styret 2018/2019; konstituering, org.plan og 

sportsplan.  

Teknisk leder må erstattes, settes vacant inntil 

videre.  

Organisasjonsplan 2018/19 og Sportsplan 2018-2020 

ble vedtatt,  

Nytt styre 

konstituert iht valg på 

årsmøtet, Øyvind 

Togstad styrets leder 

til 30.04.2019 

 

3/18 Utvalgsmedlemmer. 

Medlemmene kontaktes og der det er behov må nye 

folk på plass 

 

 

Tatt til etterretning 

4/18 Roller, opptreden, lojalitet etter gjennomførte 

prosesser 

Gjennomgått og tatt 

til etterretning 

5/18 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomistatus/marked/materiell 

Regnskapsresultat pr dd :  

Litt utestående, egenkapital på kr.460 000. 

 

Fastsetting aktivitetsavgift 2018/2019.  

Uforandret avgifter i de ulike klassene, 

innbetalingsrutinene (antall terminer) forblir uendret 

  

Dugnadsarbeid:   

Det vil bli vakthold på Orkangerdagene og på 

talentsamlingene. 

 

Sponsoravtaler    

Reforhandlet og nye logoer kommer på draktene. 

 

Bekledning  

Etterfylles med nye trakter, ny overtrekksjakke til 

trenere, lagledere og styremedlemmer 

 

Sportslig v/Heidi/ØT 

Påmelding av lag og dommere 2018/2019 i rute og 

kompletteres 

 

 

Tatt til etterretning 

 

 

 

Vedtatt 

 

 

 

Tatt til orientering 

 

 

Tatt til orientering 

 

 

 

Tatt til orientering 

 

 

 

Tatt til orientering 



 
Orkanger Idrettsforening, Håndballavdelingen 

Protokoll fra styremøte 24.05.18 kl.17.00, Klubbhuset 
 

 

Samarbeidsavtale inngås med naboklubbene Skaun, 

Meldal og Lensvik 

 

Det meste er plass med trenere/lagledere i 

aldersbestemte lag 2018/2019, Mini 2012 kommer på 

plass nærmere oppstart 

 

Treningstider høsten 2018/våren 2019:  

Avventer avklaring NATO-øvelsen 

 

Talentsamling avholdes i Orklahallen/Orkanger 

Ungdomsskole 22-25/6 for 2003-modeller og 26-

29/6 for 2001/2002-modeller  

 

Egne turneringer sesongen 2018/2019 er noe avhengig 

av NATO-øvelsen, men planlegges til 17/11, 27/12 og 

16/3-2019 

 

Tatt til orientering 

 

 

 

Tatt til orientering 

 

 

Følges opp 

 

 

 

Tatt til orientering 

 

6/18 

Trenerengasjement senior – damer:  

Raja Toumi engasjert, hun skal også trene herrelaget 

og være mentor for øvrige trenere i aldersbestemte 

lag 

Styret vedtar å 

engasjere Raja Toumi, 

avtale signeres av 

styreleder iht 

vedtatt økonomisk 

ramme 

7/18 Eventuelt   

Møteplan 2018/2019; møter vil bli holdt jevnlig utover 

høsten 

 

 

Tatt til etterretning 

 

 

 

 

 

_____________               _____________                _______________ 

Øyvind Togstad                Heidi Bjerkan    

 

__________             __________              _______________ 

Berit Kvåle   Marthe Togstad             Bjørn Almli    
 


