
Orkanger Idrettsforening 

Skiavdelinga 

STYREMØTE 5. NOVEMBER 2012 KL. 19:30  

OLAVSBU 

Tilstede:  Mona Iren Ebbesen, Kari Holseth, Olav Løfshus, Rune Hovde, Tore Evjen, Arnt Otto Lie, Olav 

Rostad og Erlend Olsø 

Rudolf Larsen var tilstede for å informere om ny tidtakerbu 

Forfall: Sindre Skarbo 

SAK NR: BAKGRUNN FOR SAKEN VEDTAK 

55/2012 GODKJENNING AV MØTEREFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 

Møtereferatet fra forrige møte ble godkjent 

Møtereferatet fra forrige 

møte ble godkjent. 

56/2012 NY TIDTAKERBU 

Rudolf Larsen informerte om prosessen med søknad for 

finansiering av ny tidtakerbu. Ny avtale med statskog 

fremforhandlet som går i 40 år fra 1. januar 2013. 

Søknaden må inn i løpet av neste uke (før 15. november).  

Tegninger må oppdateres. Kart i 1:500 eller 1:1000. Arnt Otto 

sjekker med kommunen om vi må ha nye kart også. 

 

Styret tok informasjonen 

til etterretning. 

Arnt Otto og Olav R jobber 

videre med søknaden 

Erlend sørger for nye 

tegninger 

58/2012 RENNLEDERE TIL VÅRE SKIRENN 

Knut Ove tar på som rennleder for Julesprinten 

Vi må finne en rennleder fortsatt for Minnerennet. Mona står 

inntil vi finner noen andre. Premier er allerede ordnet med av 

Mona 

Mona kaller inn til møte 

med Knut Ove for å 

planlegge julesprinten 

58/2012 SPORTSLIG 

Godt oppmøte på treningene. Ønsker å kjøpe inn putekasse for 

å ha utstyret i på Follo slik at vi slipper å transportere det frem 

og tilbake. 

Treningsavgift – vi tar kr 300 for sessongen 

 

Erlend får tillatelse til å 

kjøpe inn en putekasse for 

treningsutstyret 

Treningsavgiften for 

sesongen settes til kr 300 



58/2012 ARRANGEMENT 

Foreldremøte i morgen under skitrening på Follo.  

Ønskelig å gjennomføre flere Telenorkaruseller i år for å gjøre 

barna mer vant til konkurranser. Det settes opp en plan for 

vinteren før nyttår når ST karusellen blir klar. 

 

Styret tok orienteringen 

til etterretning 

58/2012 ØKONOMI 

Status på økonomi ble gjennomgått. Det er god økonomi i 

avdelingen.  

Skiavdelinga har mottatt en gave på kr 10 000 fra LHL. Denne 

overføres til hovedlaget. Skiavdelinga vil senere sende søknad 

om å få pengene tilbake i støtte til ny tidtakerbu. 

 

Styret tok orienteringen 

til etterretning 

57/2012 EVENTUELT 

- Kari sjekker med Ole Roar om speakeranlegg for Julesprint, 

Telenorkarusell etc. 

- Rudolf informerte om at Mardah Maskin har sponset 

fylling av diesel. En stor takk til Mardahl for dette. 

- Kommunikasjon mellom løypekjørererne og skiavdelinga? 

Løypekjørerne ønsker informasjon om skirennene i god 

tid. Kari kommuniserer med kjørerne. Mona sender mail til 

rektorene på de lokale skolene om å si ifra noen dager i 

forveien før skidager i Ulvåsen. 

- Hvem har ansvaret for brøyting? Mona avklarer med Atle 

- Rydding av skileikområde opp til gapahuk. Dette er et godt 

tiltak. Rune snakker med Statskog for å få tillatelse til dette. 

- SkiPEG deles ut på foreldremøte til skitrening. 5 stk til hver 

familie til kr. 100 hver. Tore sender navnene på de som 

mottok i fjor til Arnt Otto. 

De enkelte iverksetter 

sine aksjoner som 

beskrevet. Informasjon 

ellers tatt til etterretning. 

 

Neste møte 3. desember kl 19:30 i Olavsbu. 

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

Mona Iren Ebbesen   Kari Holseth                                      Tore Evjen  

Leder 

 

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

   Arnt Otto Lie     Olav Rostad    Olav Løfshus  

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

Rune Hovde    Erlend Olsø       


