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Tilstede Øyvind Togstad, Rune Karlsen, Sindre Eikli, Kristine Eker, Berit 
Kvåle, Tove Eli Larsson (referent).  
Heidi Ebbesen under Sak nr.30/09 Eventuelt (Ullmax) 

Meldt fravær Gaute Hoff 
Ikke møtt  

 

Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

25/09 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader. 
26/09 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 02.03.2009 Ingen merknader. 
27/09 Orienteringer. 

Teknisk v/Sindre Eikli 
• Nytt tidtaker-/sekretæriatbord på plass i Orklahallen, 

eies av OIF Håndball 
Marked/økonomi v/ Rune Karlsen 
• Avtaleoversikt pr.08.06.09 framlagt 
• Draktreklame front Ksr kjøpt av Orkdal Sparebank 
• Drakter og genser inn til ny trykking ifm nye sponsorer 
• Treningsavgift 2008-2009: Alle innbetalinger på plass 
Sportslig v/Øyvind Togstad 
• Alle påmeldinger foretatt, trener-/laglederoversikt 

oppdateres fortløpende på klubbsiden NHF. 
• Det jobbes med kompletteringer innen trener-

/laglederfunksjonen 
• Treningsgrupper/hospitering/treningstider mv: Møte 

med J16-spillerne og foresatte gjennomført. Dette 
som ledd i Sportsplanen og oppfølging av møtet med de 
involverte trenerne (04.05.2009). Dette har vært en 
ryddig prosess der ”alle” har fått kommet med innspill 
underveis. Følges opp utover sommeren/høsten 2009. 

Alle orienteringene 
tatt til etterretning. 

28/09 Fastsetting av treningsavgift sesongen 2009-2010. 
Rutiner 
• Treninsgavgift og rutiner fastsatt (eget skriv) 

Enstemmig vedtatt 

29/09 Roller, opptreden, lojalitet for de med tillitsverv 
innen OIF Håndball 
• Styreleder understreket viktigheten av lojalitet mht 

gjennomførte prosesser med tilhørende vedtak. OIF 
er en klubb og ingen personer med tillitsverv skal 
avvike fra vedtatte retningslinjer.                    
Lojalitet skal ha hovedfokus i hele organisasjonen 

Tatt til etterretning 
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30/09 Eventuelt 
• Styreleder informerte om saker fra Avdelingsmøtet 

03.juni 2009 
• Orkanger 2009: OIF Håndball har alle dugnadslister 

på plass. Trenger sannsynligvis noe mer hjelp under 
arrangementet i Orkedalsveien lørdag 20.juni 2009 

• Prix-cup 2009: Påmeldinger i anmarsj. Styreleder 
sørger for at invitasjonen også sendes ut gjennom 
NHF/RMN 

• Møbelringen-cup 2009; Komiteen skal til Trondheim 
onsdag 17.juni for å se nærmere på organiseringen mv 

• Møteplan for høsten 2009 framlagt, legges ut på 
Aktivitetskalenderen på OIF`s hjemmeside 

• Ullmax: Saldo for den enkelte årsklasse pr.08.06.2009 
fastsatt, oppsett oppdateres av Ullmax-ansvarlig ved 
sesongslutt. Laglederne informeres 

Tatt til etterretning 

 


