REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 13.12.2017
Dato
Tilstede

Meldt fravær
Ikke møtt

13.12.2017
Kl. 18:00
Sted: Ulvåshytta
Fra Hovedstyret:
Geir Knutzen, Tor Bach, Berit Solem, Ove Aanonsen, Hermann Lund, Anita G.
Mæhlen, Lars Arne Lien
Fra Avdelingene:
Anders Solstad (Orientering), Anne Kathrine Angvik (Svømming), Lene
Meistad og Linda Andersen (Turn), Stein Atle Gangås (Fotball), Øyvind Sæther
(Ulvåshytta), Kai Normanseth (Ski), Grete Vullum (Anlegg/klubbhus), Olav
Løftshus (Håndball)
Håndball
Anlegg, Klubbhus

ORIENTERINGSSAKER FRA STYRET:
1
Flerbrukshus:
Bra dugnadsoppmøte og fremdrift. Muligens litt foran skjema. Byggeleder fornøyde med
kvalitet og fremdrift. Fremdeles søknader inn for å forbedre egenkapital.
2
Daglig leder:
DL vært på flere avdelingsmøter for å bli litt kjent med avdelingene.
3
Regnskap og økonomi:
Pr. oktober: Alle avdelinger med positivt resultat unntatt anlegg som har et større
underskudd pga økte driftsutgifter og innkjøp av utstyr.
Pr. oktober er samlet overskudd ca. 880.000,- i OIF. Drives godt i avdelingene.
4
Politiattester:
Retningslinjer for politiattester laget om må følges. Avdelingene må følge opp og sende
oversikter til attestansvarlig i Hovedstyret
ORIENTERING FRA AVDELINGENE:
FOTBALL
Innendørscup i 2018 kuttes ut pga mange andre arrangement. Erstatter dette
med straffesparkturnering.
Styret jobber med å få på plass sen barnefotballansvarlig. Dette pga stort frafall
siste årene og må se på årsaker og tiltak for å bremse dette.
Godt arrangert Sparebankcup med rekorddeltakelse og omsetning. Regner med
et overskudd på opptil 500.000,-, men regnskap ikke ferdig enda.
HÅNDBALL
Mangle lag som er i trening. Bra rekruttering, spesielt blant de yngste, men det
er nor frafall på guttesiden opp i årsklassene.
Minicup i november med bra deltakelse. Bra påmelding på Julecup, mest på
jentesiden. Skal på varetelling COOP som vanlig. God kontroll på økonomi.
Nytt budsjett laget for 2018.
60 kamper hittil i sesongen arrangert. 30 treningstimer pr uke.
Kan bli en utfordring neste år ifbm militærøvelse og eventuell utleie av hall til
dette. Kontakt med kommunene og avventer avgjørelse på dette.
SVØMMING
Juleavslutning står for dør. Har fulle kurs på de kurs som er satt opp.
Bra deltakelse blant de unge, mens de eldste søker etter hvert ut til andre
klubber.
Deltatt på flere stevner med gode resultater på svømmerne.
Vil reise på stevner også i 2018. Har et samarbeide med Ørland med felles
treningssamling.
Har et samarbeide med Trondheim Svømme og livreddingsklubb på

treningssiden. Bygger kompetanse på trenersiden. Det er unge trenere.
God kontroll på økonomi.
TURN
Bra med medlemmer i turn. Har ventelister på flere partier. Vanskeligere med
tilgang på trenere pga økte krav til kompetanse. Flere trenere på kurs i høst.
Midt-Norsk var en suksess med godt arrangement, godt besøk og bra
overskudd.
Sender tropper til junior og senior-NM.
Bruker både basishall, hall og gymsaler pga stor aktivitet. Hadde juleavslutning
med god oppslutning.
ORIENTERING
Er inne i en rolig tid.
Avsluttet samarbeidet med Byåsen på arrangementet i sommer og er i gang med
planlegging av neste sesong. Bra økonomisk resultat etter arrangement i
sommer. Ca 120.00,- overskudd til OIF. Planlegger nye kart rundt Ulvåsen,
Ustmarka.
Vil jobbe med rekruttering til orienteringssporten fremover.
SKI
Anlegg er i bra stand og det er kommet i gang med skitrening.
Har skileik i noen aldersgrupper i dag.
ATV på plass og investert i ny komprimator til løypemaskin. Dette gir god såle
til løype. Samarbeide med Skaun og bl.a traséer. Samarbeide også med Viggja.
Redusert mye på antall aktive og må vurdere hav som skal gjøres for å få flere
til skitrening. Åpen dag i vår med diverse aktiviteter. Henvendelser fra
pensjonister som ønsker å bidra. Positivt.
¤0-års jubileum for Johan Evjens minnerenn. Dette avholdes 11. februar i 2018.
Planlegger nye gapahuker og en ny bu for oppbevaring av utstyr. Bra med
løypekjørere som gjør et fantastisk jobb med løypene. Hatt inn gravemaskin for
å utbedre deler av traséene.
ULVÅSHYTTA
God utleie og vakter til åpen hytte er besatt og fungerer godt.
Har pusset opp og fått på plass nye møbler. Maling av lokaler og nye
støydempende plater i tak. Sponsorer dekker ca 2/3 av totalkost av oppussing.
Åpent lørdag og søndag gir noe mindre utleie. Ny brøyteavtale med ny brøyter.
God brøyting med godt utstyr.
ANLEGG/
Grete Vullum orienterte om at det er bra utleie av klubbhus. Noe mindre i 2018
KLUBBHUS
da Midt-Norsk opplæring vil leie mindre. God bruk internt.
Anlegg savner erstatning på havarert traktor. Vurderer lån som midlertidig
løsning
GENERELT/FELLES
Sponsorer
Sonsoravtalene sendt ut til avdelingen før møtet for å informere om innhold
(eks. summer)
Sponsorer invitert til Julemøtet. Orkdal Energi og Orkla Sparebank møtte. Terje
Sletvold informert om Orklabankens tanker rundt sporsing og noe om de
forventinger banker har til sine sponsorer. Sletvold orientert også om
Orklabankens hensikt med å støtte lokalt kulturliv.
Møtet avsluttet med julemat, kaffe og kaker.
Neste avdelingsmøte: Ikke satt.
………………………………..
Ove Aanonsen (sekretær/referent)

