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Meldt fravær Tove Eli Larsson, Sindre Eikli 
 

Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

48/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader 
49/10 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 01.11.2010 Ingen merknader 
50/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer. 
Teknisk v/ Sindre Eikli 
• Utgår pga sykdomsforfall. 
Marked/økonomi v/ Rune Karlsen og Kristine Eker 
• Regnskap pr. oktober2010 viser underskudd. Inntekter 

treningsavgift mv inntektsføres i november/desember. 
• NHF-loddene og julekalendere utdelt, kun positive 

tilbakemeldinger. Lodd som foreløpig ikke er utdelt, vil 
bli fordelt på nye spillere J16. 

• OIF Håndball har mottatt kr. 10.000,- i støtte fra 
Fokus Bank til kjøp av minimål. 

• Ny kolleksjon Umbroklær ventes på markedet i 
februar 2011. Denne kolleksjonen vil bli benyttet av 
trenere/lagledere/spillere mv f.o.m håndballsesongen 
2011-2012. 

• Det er foretatt suppleringskjøp av reisejakker til Ksr 
og J16. Før uthenting av ny jakke må spillere signere 
avtale som medfører utkjøp hvis vedkommende slutter 
i OIF Håndball før sesongen 2011-2012 er ferdigspilt. 
Unntak er ved flytting eller alvorlig skadesituasjon. 
Uthenting av jakke er frivillig. 

Sportslig v/ Nils Høeg 
• Trenersamling med Valery Putans gjennomført 

09.desember 2010, gode tilbakemeldinger fra 
deltakerne. Følges opp med 2 nye samlinger jan/febr. 
2011 der hovedtema vil være målvakt og forsvarsspill. 
Også på disse samlingene vil naboklubber bli inviterte. 

Materiell v/ Berit Kvåle 
• Mangel på spillerdrakter, innkjøp avventes pga at ny 

kolleksjon ventes på markedet i februar 2011. Innkjøp 
av nye spillerdrakter vil bli vurdert foran 
håndballsesongen 2011-2012. 

Alle orienteringene 
tatt til etterretning 
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51/10 Bane 3 – basishall mv 
Det vises til sak 40/10 og 47/10. 
Styreleder informerte om saken. Det bygges både ny bane 
3 og egen basishall 

Tatt til etterretning 

52/10 Budsjett 2011 
Styreleder foretok en gjennomgang av budsjettforslaget. 
Endelig budsjettvedtak skjer i hovedlagets årsmøte. 

Enstemmig vedtatt 

53/10 Ullmax-salget 
Det vises til sak 20/10 der OIF Håndball sier opp avtale 
som gjelder salg av Ullmax-produkter. Oppsigelsen trer i 
kraft 01.01.2011. Ullmax er tilskrevet og har akseptert 
oppsigelsen. 
Det har vist seg at de forventede provisjonsinntektene 
for lagene avviker noe fra de faktiske inntektene. Dette 
skyldes bl.a at de solgte produktene ikke er blitt hentet ut 
eller er blitt returnert direkte til Ullmax av noen kjøpere. 
Dermed har noe av provisjonsinntektene uteblitt. 
Noen få lag/årsklasser har tatt ut forventede 
provisjonsinntekter ifm turneringer/reiser.  
For å utligne kontoene til de få lagene som har tatt ut 
provisjonsinntekter, skal provisjonsinntekter som har gått 
til klubben fra Ullmax-salget overføres til disse lagenes 
prosjektkontoer. Disse lagenes prosjektkontoer skal 
utlignes til kr.0,- pr.dd. Evt provisjonssalg av Ullmax-
produkter utført av disse lagene høsten 2010 overføres til 
hovedkonto OIF Håndball. 
Inntekter fra Ullmax-salg utført av de øvrige lagene i OIF 
Håndball, følger tidligere avtalt provisjonsfordeling. 

Enstemmig vedtatt 

54/10 Eventuelt 
• Kort evaluering av Mini-/B10-turnering 20.11.2010; 

Stort sett positive tilbakemeldinger fra deltakende 
lag, bortsett fra spørsmålstegn rundt dommerne og 
bruk av spillere mellom lagene. 
Fortsatt utelater noen foresatte å møte på vakt. 

• Gjensidige Håndballskole uke 8/2011; søknad innsendt 
• Planlagte OIF-turneringer sesongen 2011-2012;  

- COOP Prix Cup 2011; 03./-04.september 
2011. 

- Mini-/B10-turneringer; 19.november 2011 og 
10.mars 2012. 

- Romjulscup 2011?? 

Alle saker under 
Eventuelt tatt til 
etterretning 
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• Årsberetninger 2010 fra Teknisk utvalg (TU), 
Marked/økonomi (MØ) og Sportslig utvalg (SU) sendes 
Styreleder innen 01.02.2011. 

• Årsmøte OIF Håndball; mandag 21.februar 2011. 
• Styremøter våren 2011; 31.januar kl.20:15, 21.februar 

kl.18:00, 07.mars kl.20:15, 04.april kl.20:15 og 02.mai 
kl.20:15. 

• Trener-/lagledermøte; mandag 14.mars 2011 kl.19:00. 
• Felles avslutning; tirsdag 22.mars 2011. 
• Gjennomgang innhold julemøte 13.desember 2010. 

 


