
 
Orkanger Idrettsforening, Håndballavdelingen 

Protokoll fra styremøte 29.09.08 kl.20.15, OFK`s klubbhus 
 

 

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

Meldt fravær Vibeke Skjølberg 
 
Sak 
nr. 

Sak 
Bakgrunn for saken 

 
Vedtak 

38/08 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader 
39/08 
 

Godkjenning av protokoll fra styremøte 
08.09.2008 

Ingen merknader 

40/08 
 
 

Orienteringer 
Teknisk v/Sindre Eikli. 
• Arrangørdagbok klar, dugnadslister 

sendes ut fortløpende iht oversendte 
spillerlister. 

 
Marked/Økonomi v/Rune Karlsen. 
• Reklame-TV i Orklahallen oppdatert. 
• Tilbud om dugnadsarbeid under 

julegalla 22.november 2008. OIF 
Håndball har takket nei, men har 
samtidig gitt arrangør av gallaen 
tillatelse til å kontakte våre lag        
(-ledere) direkte for avtale om 
dugnadsarbeid.   

 
Sportslig v/Gaute Hoff. 
• Over 50 mini-spillere møtte til 

forrige trening. Også økning på J10. 
Skyldes i stor grad rekrutterings-
kampanje gjennom profilering i ST og 
utdeling av info på barneskolene. 

• Dispensasjonssøknder (2 stk) for 
spill på J10 er innvilget. 

 
Materiell v/Berit Kvåle. 
• Ønsket materiell bestilt, baller 

ankommet og utdelt. 

Styret tar orienteringene til 
etterretning 
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41/08 
 
 

Søknad fra J15 om dekning av utgifter 
tilsvarende kr.3500,- til treningssamling i 
Rindal. 
Styret stiller seg positiv til søknaden. 
Styret  vil igjen presisere viktigheten av 
at spillere i denne alderen trener mye, 
dvs økning i treningsmengde må vurderes. 

Søknaden innvilges, 
styreleder formulerer 
vedtak iht styrets 
drøftinger. 
Beløpet betales ut etter 
regning. 

42/08 
 
 

Innkjøp av mini-mål 
Det er ønskelig med 2 ekstra mini-mål. 
Orklahallen v/daglig leder og 
Orklahallens styre har fått oversendt 
ønsket. 

Styret i OIF Håndball 
ønsker en rask avklaring fra 
Orklahallen. Leder 
Marked/Økonomi følger opp. 

43/08 
 
 

Annonsering OIF`s kamper i Orklahallen. 
Det er ønskelig med annonsering i ST om 
”kommende ukes OIF-kamper i 
Orklahallen”. 

Styreleder og leder 
Marked/Økonomi avklarer 
mulighetene med ST.  

44/08 
 
 

Møte mellom lag/organsisasjoner og 
Orklahallens styre. 
OIF Håndball er invitert til møte med 
Orklahallens styre, dato foreløpig ikke 
fastsatt. 

Styret ser positivt på en slik 
invitasjon. S å mange som 
mulig av styrets 
representanter møter til 
dette møtet 

45/08 Eventuelt 
Ingen saker 

 

 
Neste styremøte avholdes mandag 03.november 2008 kl.20.15 


