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Protokoll fra styremøte 05.10.09 kl.20:15 i Orklahallen 
 

 

Tilstede Øyvind Togstad, Rune Karlsen, Sindre Eikli, Berit Kvåle, Tove Eli 
Larsson (referent).  

Meldt fravær Gaute Hoff, Kristine Eker 
Ikke møtt  

 

Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

44/09 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader. 
45/09 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 07.09.2009 Ingen merknader. 
46/09 Orienteringer. 

Teknisk v/Sindre Eikli 
• Dugnadslister over egne arrangement er under 

utarbeidelse, foresatte for spillere på lag f.o.m G10 
settes opp på arrangement ordinære seriekamper. 
Foresatte for mini-spillere settes opp på egne 
turneringer hhv 14.11.2009 og 06.03.2010. 

• Spillerlister mangler for noen få lag, purring utsendt 
Marked/økonomi v/ Rune Karlsen 
• Likviditeten pr. august 2009 er veldig solid 
• Krav for treningsavgift sendes ut medio oktober 
• Fakturaer iht sponsoravtaler er under utsending 
• NHF-loddene er ankommet, utdeles til spillerne i løpet 

av kort tid. Giroer med utfylt beløp tilsvarende antall 
utdelte lodd, innbetales til OIF Håndball 

• Julekalenderne vil være ferdig produserte innen 
15.oktober, utdeles til spillerne i løpet av kort tid. 
Giroer med utfylt beløp tilsvarende antall utdelte 
kalendere, innbetales til OIF Håndball 

• Arrangementet Orkanger 2009 ga et totalbeløp til 
OIF Håndball på kr.28.000,-(!) 

• Det er foretatt suppleringskjøp av profileringsklær til 
trenere/lagledere. I tillegg er det kjøpt inn 
reisejakker med sponsortrykk til spillere på Ksr. 

• COOP Orkla Møre ønsker fast avtale med OIF 
Håndball til vaktmestertjeneste på fredager og 
lørdager. Rune Karlsen går i dialog med COOP og 
sender deretter ut forespørsel internt til lagene i OIF 
Håndball om interesse for dette. Dette kan, sammen 
med varetelling ol, være et viktig bidrag for lagene 
som ønsker å skaffe penger til en evt avslutnings-
turnering. 

Alle orienteringene 
tatt til etterretning. 
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Sportslig v/styreleder 
• Mangler noen få trenere og lagledere, gjelder mini 

2003 og G10. Gaute Hoff følger opp 
• Gjennomføring av de sportslige arrangementene så 

langt i sesongen har fungert utmerket. 
• Mini-/B10-turnering 14.november 2009; 

Turneringsinvitasjonen er lagt ut på hjemmesidene til 
OIF og RMN. I tillegg er invitasjonen utsendt til alle 
klubber i sone 7-10. Gaute Hoff følger opp og sender 
ut en reminder. 

Materiell/utstyr v/Berit Kvåle 
• Spillerdrakter og innkjøpte baller er utdelt. Ved evt 

manko på baller blir innkjøpte baller fra forrige sesong 
delt ut. 

47/09 Møbelringen Cup 2009 
• Styreleder orienterte. Informasjon om 

gjennomføringen også gitt i e-post til alle trenere, 
ledere og utvalgsmedlemmer i OIF Håndball.  

• Som beskrevet i ovennevnte e-post vil følgende 
grupper bli benyttet til dugnad under arrangementet; 
Ksr, noen få J16-spillere, alle trenere, lagledere og 
utvalgsmedlemmer i OIF Håndball. Ut over dette kun 
etter forespørsel fra hovedkomiteen. 

• Dugnadslister sendes ut i løpet av uke 42. Det settes 
en frist for tilbakemelding for om man har anledning 
til å delta eller ikke. Listene vil deretter bli justert. 
Det vil bli arrangert infomøter for de involverte innen 
10.november 2009. 

Tatt til etteretning 

48/09 Lojalitet i OIF Håndball 
• Det er viktig at alle klubbens trenere, lagledere og 

tillitsvalgte står sammen i utførelsen av vervene og 
støtter hverandre. Likeså er det viktig at de samme 
personene er lojale overfor styrevedtak og støtter de 
vedtatte økonomiske- og sportslige retningslinjene.  

Enstemmig vedtatt 

49/09 Utestående krav – for mye innbetalt 
• Egen liste fra Admento utarbeidet. Utestående krav 

til privatpersoner på lista slettes. Utbetaling foretas 
til de som har betalt inn for mye.  

• Krav til SSK Distribusjon; pengene er ved en feil 
overført til OIF Fotball. Krav slettes når pengene er 
overført til håndballavd. Styreleder er ansvarlig. 

Enstemmig vedtatt 
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50/09 Eventuelt 
• Kampannonsering; aldersbestemte kamper annonseres i 

ST, på OIF`s hjemmeside, samt ved oppslag i 
Orklahallen. Laglederne må hjelpe til med å få 
foresatte, besteforeldre mv på kamp! 

• Oppslag over mini-treninger kommer på Evjen og 
Gjølme. Ansvarlig Berit Kvåle 

Tatt til etterretning 

 


