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Tilstede Øyvind Togstad, Sindre Eikli, Berit Kvåle, Oddvar Ustad,     
Tove Eli Larsson (referent) 

Meldt fravær Nils Høeg, Kristine Eker 
 

Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

18/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader 
19/11 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21.02.2011 Ingen merknader 
20/11 Konstituering styret 2011/2012 

• Alle styreverv besatt. 
Vedtatt uten 
anmerkninger 

21/11 Utvalgsmedlemmer 2011/2012 
• Teknisk; Mangler kioskansvarlig (mulig team?), resten 

av utvalgsvervene bemannet. 
• Marked/økonomi; alle utvalgsvervene bemannet. 
• Sportslig; Mangler minileder, resten av utvalgsvervene 

bemannet. 

Utvalgslederne sørger 
for at vacante 
komiteverv blir besatt 
innen juni 2011. 

22/11 
 
 
 

Gjennomgang av Organisasjonsplan og Sportsplan 
• Organisasjonsplan tilpasses verv og arbeidsfordeling, 

utvalgslederne ansvarlig. Frist 17.juni 2011. 
• Sportsplan gjennomgås med trenerne og laglederne 

17.juni 2011, evt tilpasninger foretas. 

Vedtatt med de 
anmerkninger som er 
anført. 

23/11 Roller, opptreden, lojalitet etter gjennomførte 
prosesser i styret 
• Styrets medlemmer er inneforstått med 

lojalitetsprinsippene som gjelder innen OIF Håndball. 

Vedtatt uten 
anmerkninger 

24/11 Treningsavgift sesongen 2011/2012 
• Styreleders forslag til satser for treningsavgift, samt  

tilhørende skriv til foreldre, framlagt i møtet.  

Vedtatt uten 
anmerkninger 

25/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer. 
Teknisk v/ Sindre Eikli 
• OrkangerMester 2011; TU sørger for teknisk 

gjennomføring av arrangementet i Idrettsparken 
25/6-2011. Innbefatter også kiosksalg sammen med 
turn og fotball. 

• Samling for 1996-modeller 24.-26.juni 2011, og samling 
for 1995-modeller 28.-30.juni 2011; OIF Håndball 
sørger for innkvartering og bespisning iht bestilling 
fra NHF/RMN. 

• Vakthold på Nedre Rømme under Orkangerdagene; 
Lagene tilbys vakthold i perioden 22.-25.juni 2011.  

Alle orienteringene 
tatt til etterretning 
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Marked/økonomi v/ Oddvar Ustad 
• Presentasjon av OIF Håndball overfor samarbeids-

partnere; Presentasjonsbrosjyre oppdateres. 
• Nye samarbeidsavtaler; Arbeidet vil bli intensivert 

utover sommeren og høsten 2011. 
Sportslig v/ Øyvind Togstad 
• Påmelding av lag til seriespill 2011/2012; Trenere og 

lagledere har vært med i prosessen. 10 alders-
bestemte lag, 2 seniorlag og 3 veteranlag er påmeldt 
innen påmeldingsfristen 01.mai 2011. 

• Trenere/lagledere 2011/2012; Prosessen med å få på 
plass trenere og lagledere er kommet godt i gang. 
Komplettering av de som mangler pr dd forhåpentligvis 
på plass innen 17.juni 2011.  

• Treningsgrupper/hospitering/treningstider; Drøftes 
med trenere og lagledere 17.juni 2011.  

• Prix Cup 2011; Endelige avklaringer innen 17.juni 2011.  
Materiell v/ Berit Kvåle 
• Bestilling av utstyr; Importør kontaktes 
• Bekledning 2011/2012; Kolleksjon klar 17.juni 2011 

26/11 Eventuelt 
• Sosial sammenkomst for styret, utvalg, trenere, 

lagledere og dommere; fredag 17.juni kl.19:00. 
Styreleder sender ut invitasjon. 

• Møteplan: Styremøter første mandag i hver måned 
kl.20:15 i Orklahallen.                              
Utvalgslederne utarbeider møteplan for sine utvalg og 
bestiller rom i Orklahallen.                                       
Alle møter meldes til webansvarlig av utvalgslederne, 
webansvarlig legger inn møtene i aktivitetskalender. 

Tatt til etterretning 

 
 
 
  
 


