
Orkanger Idrettsforening 

Skiavdelinga 

STYREMØTE 4. JUNI 2012 KL. 19:30  

ROSTAD MØBLER 

 

Tilstede:  Mona Iren Hansen, Kari Holseth, Arnt Otto Lie, Olav Rostad, Olav Løfshus, Sindre Skarbo, 

Tore Evjen og Erlend Olsø 

Forfall: Rune Hovde 

SAK NR: BAKGRUNN FOR SAKEN VEDTAK 

41/2012 INFORMASJON FRA MONA 

Mona gikk igjennom informasjon fra møte med hovedlaget 

Styret tok orienteringen 

til etterretning. 

42/2012 REFERAT  

Referat fra siste møte ble vedtatt.  

Referat fra forrige 

styremøte ble vedtatt. 

43/2012 ØKONOMI 

Status på økonomi ble gjennomgått. Det er god økonomi i 

avdelingen.  

Styret tok orienteringen 

til etterretning. 

44/2012 INNKJØP RULLESKI 

Skiavdelinga har 6 par skøyteski og ønsker å kjøpe inn 6 par 

klassisk. Mona bestiller 6 par på MX, som vi fikk priser fra i fjor 

høst. 

Styret vedtok innkjøp av 6 

par rulleski for klassisk 

45/2012 BRÅTTÅBJØNNJ 

Avholdes 24. juni 2012.  

- Kjøkkengjengen litt tynt bemannet per i dag 
- Tore forsøker å få tak i noen som kan ta bilder slik at han kan 

fristilles til andre ting 
- Mona sjekker med vatn fra Ole Solstad, og henter nøkkel til å 

åpne bommen 
- Olav tar en rekognoseringsrunde med Runar lørdag. 
- Terje og Tore henter utstyret i Ulvåsen 
- Sindre ordner med bil og henger for å hente bord og stoler i 

stedet for å hente utstyr/rigging. Erlend hjelper til. 
- Tor Arne setter kioskvogn på plass 
- Premier – bjønnjer OK, men trenger flere premier fra bedrifter. 

Sindre, Olav og Mona hører om fruktkorger. Mona hører med 

Styret tok orienteringen 

til etterretning og ber de 

ansvarlige iverksette sine 

arbeidsoppgaver 



Nordea og Orkdalsbanken. Olav ordner med premier fra MX. 
- Mona og Kari pynter med blomster kl 16 i Orkangerteltet onsdag 

20. juni.  
- Kari og Mona ordner med brus og sjekker hvor mye vi trenger 

46/2012 ORKANGER 2012 

Orkanger 2012 – opptoget. Terje og Erlend stiller som OIF Ski sine 

representanter. Det sendes ut epost i uka før for å rekruttere 

skiløpere til opptoget. 

Terje og Erlend 

representerer OIF Ski 

under opptoget for 

Orkanger 2012 

47/2012 TRENINGER I HØST, SAMLINGER 

Miljøsamling, ingenting ledig på Søvasslia. Kan Rindal være et 

alternativ i stedet? 

Vanskelig å skaffe trenere for den eldste gruppa. Orkdal kjører i 

gang et opplegg der de inviterer klubbene i dalføret til et 

treningssamarbeid. Det bør vurderes om dette kan være en god 

løsning som også sikrer den beste sportslige løsningen for 

utøverne.  

En del potensielle trenere for den eldste gruppa ble nevnt: Geir 

Lian, Andreas Helbæk, Daniel Westmann (Arnt Otto sjekker med), 

Joar Andre Berg Vuttudal (Arnt Otto sjekker med) 

For den yngste gruppa ble Hege Berg og Hanne Opphaug nevnt.  

Vi hører med Orkdal om å arrangere trener-/aktivitetskurs sammen 

Olav og Erlend kontakter 

Grethe Sæther som er 

leder for sportslig forum i 

OIL Ski for å diskutere et 

mulig trenersamarbeid for 

de eldste løperne, og 

muligheten for å 

arrangere felles 

trenerkurs 

48/2012 EVENTUELT 

- Mona spør Atle om nøkler 

- Mona spør om ”kaffevakt” til strykejern i Olavsbu 

 

Mona spør om nøkler og 

”kaffevakt/timer” til 

Olavsbu 

 

Nest møte 3. september kl 19:30 på Rostad Møbler 

 

…………………………………                     …………………………………………..               …………………………………….                                                           

Mona Hansen   Arnt Otto Lie     Kari Holseth                                               

Leder 

 

……………………………………                 …………………………………………       ……………………………………    

             Tore Evjen                             Erlend Olsø    Sindre Skarbo 

 

……………………………………                 ………………………………………… 

 Olav Løfshus   Rune Hovde 

     


