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Orkanger takker også alle samarbeidspartnere og støttespillere for bidrag
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Forretningsorden OIF årsmøte 2019
1.
2.
3.

Godkjenning av stemmeberettigede.
Godkjenning av innkalling, sakliste og
forretningsorden
Konstituering
1.
2.
3.

4.

Valg av dirigent
Valg av referent
Valg av to deltakere til å underskrive protokollen.

Årsmelding 2018, herunder avdelingenes
årsmeldinger og kontrollkomiteens rapport.
5. Årsregnskap 2018 med revisjonsberetning.
6. Innkomne forslag.
7. Fastsetting av medlemskontingent 2020.
8. Budsjett 2019
9. OIF’s organisasjonsplan
10. Valg
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Årsmøtesak 3:

Konstituering

a.

Valg av dirigent

b.

Valg av referent

c.

Valg av to deltakere til å underskrive protokollen.

Årsmøtesak 4:

Årsmelding 2018

Styret har bestått av:
Leder:

Stein Ove Aanonsen

Nestleder:

Tor Bach

Styremedlem:

Eivind Selven

Styremedlem:

Hermann lund

Styremedlem:

Hege Berg

Styremedlem:

Lars Arne Lien

Styremedlem:

Karin leknes Røttereng

1. varamedlem:

Atle Olav Sognli

2. varamedlem:

John Forvik

3. varamedlem:

Karin Fossvold

Styret har avholdt 12 ordinære styremøter og behandlet 53 saker i årsmøteperioden.
Det er avholdt 3 avdelingsmøter, som inkluderer julemøtet i Ulvåshytta.
Medlemmer i styret har deltatt i flere møter med naboklubber, byggemøter på
flerbrukshus, møter med Orkdal Kommune, sponsorer osv.

Sentrale saker som har vært til behandling:
1.

Årsmøteforberedelser

2.

Natoøvelse
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3.

Parkliv (Strandafestivalen)

4.

Medlemsregister

5.

Budsjetter og regnskapsoppfølging

6.

Sponsoravtaler og fordeling av sponsormidler

7.

Flerbrukshus

8.

Ansettelse av prosjektstilling integrering

9.

Innkjøp av traktor til Idrettsparken

10.

Innkjøp av varebil til OIF Anlegg

11.

Toppidrettsveka med arrangement i Idrettsparken.

12.

Interne søknader om tilskudd

13.

Ny strategiprosess i OIF

14.

Driftstilskudd til Orkdal kommune

OIF har også i 2018 vært medarrangør av 17. mai representert med fotballavdelinga.
Det har også i 2018 vært stor aktivitet i OIF’s mange avdelinger, utvalg og komiteer.
Det drives sunt og godt og det har vært mange aktiviteter, arrangementer og
møtevirksomhet i alle avdelinger og utvalg.
Flerbrukshus:
Flerbrukshuset stod ferdig høsten 2018, og ble offisielt åpent 18 september. OIF har
hatt et godt samarbeid med byggeleder Kolbjørn Sivertsen, ON Arkitekter, Mardahl
AS, Poort og underleverandører. Johnny Krokstad og Roger Sivertsen har fulgt opp
dugnadsgjengen på en god måte, og det er lagt ned nærmere 2500 dugnadstimer på
bygget for å redusere kostnadene og mange personer har vært inne og bidratt.
Økonomisk endte bygget på 19,9 millioner kroner eks. finanskostnader.
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AVDELINGENE:
Anleggsavdelinga:
Styrearbeidet har vært preget av godt internt samarbeide og det er lagt ned en stor
innsats for å nå målsettingene rundt idrettsparken og klubbhuset.
Det er avholdt 2 styremøter og behandlet 9 saker. Det er i styrets regi også blitt
avholdt flere dugnader ifm drift og utvikling av både Idrettsparken, klubbhus og
flerbrukshus. Byggingen av flerbrukshuset er den tyngste saken som har preget
anlegg mest i 2018. Ved avslutningen av prosjektet var det registrert i overkant av
2000 dugnadstimer. En annen sak som har preget anlegg i 2018 er gjennomføringen
av Parkliv i Idrettsparken. Anlegg hadde ansvar for å ivareta OIF sine interesser i
Idrettsparken, og gjorde en stor innsats for å legge til rette for Parkliv.
Den ene traktoren vår havarerte på sensommeren 2017, og det ble vedtatt å kjøpe
inn en ny. Den nye traktoren ankom Idrettsparken høsten 2018. I tillegg til ny traktor
har OIF gått til innkjøp av en varebil som skal lette arbeidet til anlegg og de andre
gruppene i OIF.
IKAS mottok høsten 2018 midler til tiltak for kunstgressbaner med gummigranulat.
Anlegg har gjennomført tiltakene med å sette ned granulatfangere i alle kummene i
Idrettsparken, og etablert en rensestasjon i forbindelse med garderobene i
flerbrukshuset.
Klubbhuset:
Klubbhuset har i 2018 blitt brukt omtrent på samme nivå som i 2017 både internt og
eksternt.
Garasjegjengen:
Denne gruppen har bestått noen år og fungert glimrende. Garasjegjengen har i 2018
hatt tilskudd på tre personer med Ole – Martin og Geir og består i dag av 6-8 faste
personer, i tillegg til mange andre som bidrar underveis i året. Brødrene Gammelosen
har også bidratt, så vi har en fin gjeng og et kjempemiljø i garasjen.

Atletavdelinga:
Atletavdelingen leier fremdeles lokaler til Orkdal MC-klubb på Fannremsmoen. Det
ble i 2018 opprettet en husleieavtale mellom Orkdal MC klubb og OIF.
Avdelingen har også i 2018 administrativt vært underlagt hovedstyret. Ingen
endringer på treningstilbud til brukere.
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Fotballavdelinga:
Friidrettsavdelinga:
Ingen organisert aktivitet i friidrettsavdelingen i 2018. Her mangler det et styre og
ildsjeler for å få i gang et godt tilbud for de som er interessert i friidrett. Hovedstyret
hadde i samarbeid med Sør-Trøndelag Friidrettskrets oppsatt et aktivitetskurs men
grunnet lav påmelding måtte vi avlyste dette kurset.
Hovedstyret har sammen med orientering og ski planer om å starte opp igjen
Energimila, og arrangementet er satt til midten av August.
Friidrettsanlegget brukes mye av trimmende, skolen og andre til ulike arrangementer
og egentreninger.

Håndballavdelinga:
Det er i perioden avholdt 3 styremøter og behandlet 18 saker. Det er også avholdt
trener, lagleder og dommermøter i tillegg til møter med naboklubber og NHF Region
Nord. OIF håndball har også vært representert på alle avdelingsmøtene i OIF.
Rekrutteringen av spillere har i 2018 vært god, spesielt i 10 årsklassene. Det er
imidlertid en nedgang på antall minispillere sammenlignet med de to foregående
sesongene. Vi har slitt med og sliter fortsatt med et stort frafall på guttesiden.
OIF håndball har involvert seg i integreringsarbeidet i Orkdal Kommune. Damelagets
trener, Raja Toumi er engasjert inn i prosjektet med økonomisk bidrag fra Orkdal
Kommune. OIF Håndball mener dette arbeidet er viktig for hele OIF, og ønsker at også
flere andre avdelinger melder sin interesse.
Økonomien i OIF Håndball er solid på tross av store faste utgifter. Selv om Orkdal
kommune nå har redusert hall-leien for barn under 19 år, så er leien fortsatt den
største utgiftsposten.
Det legges ned en meget stor dugnadsinnsats blant alle som er tilsluttet OIF håndball.
Styret vil benytte anledningen til å takke alle for den jobben som utføres av klubben
frivillige.
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Orienteringsavdelinga:
Styret har bestått av:

Leder:

Anders Solstad

Nestleder:

Jan Egil Ruud

Kasserer:

Elfrid By

Sekretær:

Tore Kanestrøm

Styremedlem:

Arne Grønset

Varamedlem/materialforvalter: Mette Moa
Varamedlem:

Ola Neraune

Valgkomite:

Øivind Østeggen
Ann Karin Evjen

Det er avholdt 5 styremøter og det er behandlet 18 saker i 2018.
Møter:
Avdelingen har vært representert ved leder på samtlige avdelingsmøter i OIF hovedstyre samt deres årsmøte
for 2017. Det er avholdt 2 møter i Orkla/Gaula-karusellen – et før sesongstart og et evalueringsmøte etter
endt sesong. Videre et møte med Børsa IL for planlegging av lokal terminliste.
Arrangement/løp:

•
•
•

•
•

Det ble planlagt 15 treningsløp i perioden 1/5 til 12/9 sammen med Børsa IL og av disse
arrangerte OIF 8 løp.
Klubbmesterskapet ble arrangert av OIF 8/8 ved Hauklia. Løypelegger var Anders Solstad og
15 løpere stilte til start fra OIF. Totalt deltok 21 løpere på arrangementet.
Skolemesterskapet 2018 ble arrangert 23/5 ved Årlivoll skole, Svorkmo. Her deltok i alt 403
elever fra 5.-7. klasse ved alle skolene i Orkdal. Dette var 4. året Arne Grønset samler så
mange elever til O-dag. O-avdelingen sponset 10000,- til bussutgifter for skolene som var
avhengige av slik skyss. Samtidig mottok vi 7900,- til støtte fra STOK.
Vårt løp i Orkla/Gaula-karusellen ble arrangert 6/6 ved Knyken skisenter. Løypelegger av
svært gode løyper var Ola Neraune og Gerd Bjørseth var kontrollør. 83 løpere stilte til start i
et vellykket arrangement.
Sesongen startet 12/4 da vi arrangerte 2. løp i Trondheim Sprintcup. Ola Grendal hadde lagt
løyper på vårt nye sprint-kart rundt Idrettsparken slik at vi kunne bruke det nye kartet vårt til
et inntektsgivende løp. Kartet ble oppgradert i forbindelse med Norgescup finalene i 2017.
193 løpere deltok i flott april-vær i Orkanger sentrum.
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•
•

11/3 hadde vi stand ved Ulvåshytta da ski-avdelingen i OIF arrangerte åpen dag. Vi profilerte
avdelingen med natursti og enkelt O-løp langs løypetraseen i lysløypa.
Orientering var en av aktivitetene ved fylkesleiren for 4H i Knyken 30/6. Her ble Oavdelingen spurt om å delta og Anders Solstad hadde enkel innføring i bruk av kart og
kompass, stjerneorientering og 2 enkle løyper.

Resultater:
OIF kom også i år på en klar 3. plass i Orkla/Gaula-karusellen. I år stilte løperne fra oss og Børsa IL på samme
lag i håp om å få en jevnere karusell. Melhus IL og IL Leik var jevne, men begge kom et godt stykke foran oss
på sammenlagtlista. Av individuelle resultater ble det i gul løype 2. plass til Ola Neraune og i hvit løype en 3.
plass til Øivind Østeggen.
Forøvrig var det en sesong med lite deltagelse på større arrangementer mye på grunne av skader og liten
interesse blant egne løpere for å delta på andre løp.
Økonomi:
Avdelingen har god økonomi, viser til gjennomgang av regnskap og budsjett. Ingen større investeringer i
2018, men vi har nå startet en prosess med oppgradering med utvidelse av kartet i Ulvåsen. Dette vil bli en
betydelig utgiftspost, men forhåpentligvis en investering som gjør at vi kan arrangere større løp på et nytt
kart i Ulvåsmarka en gang i nærmeste fremtid.
Kart:
Det er kun gjort en del mindre justeringer på eksisterende kart med blant annet inntegning av hogstflater og
lignende.
Tur-Orientering:
Finn-fram-dagen ble arrangert 26/5 i Knyken. Dette var offisiell oppstart av årets Tur-O sesong. På denne
dagen var det natursti, stjerneorientering og et treningsløp med 4 løyper lagt av Ola Skorstad. Det var også i
år hengt ut totalt 70 poster fordelt på 30 i Ulvåsen/Oksbåsen/Håmanntjønna, 30 i Knykmarka og 10
fjellposter fra Husdalen i området Vargheia. Tilsammen ble det solgt 70 konvolutter og 60 ekstra klippekort.
Av disse er det innlevert 65 kort. Tilsammen 16 barn født etter 2006 deltok.

Planlagte arrangementer og tilbud i 2019:

•
•
•
•
•
•

Skolemesterskapet 2019 arrangeres ved Evjen skole 15/5 på WOD (world orienteering day).
Vårt løp i Orkla/Gaula-karusellen arrangeres 26/6.
Tur-O er allerede planlagt og som vanlig blir det 30 poster på Ulvåsenkartet, 30 poster på
Knyken-kartet og 10 fjellposter fra Husdalen i området Fjelltjønnene.
Finn-fram-dagen blir en dag helga 25-26/5 i Ulvåsen.
Det er planer om Stolpejakt. Dette er et nærmiljøtilbud med enkel orientering og blant annet
bruk av telefon og app. Mere info på www.stolpejakten.no
Det er planer om et rekrutteringskurs for voksne i april. 2 kvelder med teori og en kveld med
praktisk orientering.
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Skiavdelinga:

Svømmeavdelinga:
Styret har i 2018 bestått av:
Konstituert leder: Tor Erik Sørensen (til mars 2018)
Leder: Jannicke Bjørnsvik Johannesen (fra mars 2018)
Nestleder: Tor Erik Sørensen
Kasserer: Elin Prestmo
Sekretær: Siri Løvås
Trenernes representant: Anne Kathrine Angvik
Foreldrerepresentant: Jørn Morten Waldahl Lillegjære
Materialforvalter: Jan Ivar Snøsen

Styret
Det har vært avholdt månedlige styremøter med saker som dreier seg om drift av
svømmeavdelingen. Noen av sakene vi har tatt opp:
- Ny svømmehall, informasjon ved Geir Mule og brukermedvirkning
- Planlegging av Orkanger Svøm 2018
- Utarbeidelse av årshjul for svømmeavdelinga
- Sommeravslutning
- Svømmeskolen
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- Sponsoravtaler
- Økonomi
- Gjennomgang av et forslag til krisehåndteringsplan for OIF
- Innkjøp av ulike materialer til trening o.l.
Svømmeskolen
Svømmeavdelingen har avholdt svømmekurs i hele 2018, når en ser bort fra juli og
august. Det har vært oppstart av 3 kursrunder, hvorav det siste går inn i 2019. I 2018
har vi belagt totalt 203 kursplasser, og totalt 113 forskjellige deltakere. Vinter/Vår
kurset fikk rekordpåmelding med totalt 58 deltakere. Vi hadde 64 tilgjengelige
kursplasser hver kursrunde. Vi har hatt 8 fantastiske instruktører som har gjort en
kjempeinnsats i og ved bassenget. Hadde det ikke vært for dem, hadde vi heller ikke
hatt så mange deltakere! Ekstra bra er det at flere har rykket opp til Sjøløvegruppa.
Når vi år over i 2019, er det ti nye som har kommet over i treningsgruppen.
Babysvømmingen i sykehusbassenget har fortsatt nesten hver lørdag, og det med god
oppslutning.
Svømmetrening
Vi har hatt normal stevneaktivitet i året som har gått, og våre svømmere har vist seg
frem som dyktige og fremgangsrike svømmere i sine årsklasser. Det er stadig nye
perser og det er beste måten å se fremgang på! Tenk det når svømmerne trener i
12,5 meters basseng.
Til LÅMØ, som ble arrangert i Trondheim, sendte vi 1 svømmer; Simen Løvås. Han
deltok også på NM jr – UM i Asker i november, hvor han var kvalifisert på 50 m bryst
og 100 m bryst. Det endte med en 16. plass på 50 m bryst. Det er imponerende!
Videre var det flere svømmere som deltok på svømmetrening på slutten av 2018. Før
jul var det 19 svømmere på Sjøløve. På B-gruppa var det 8 deltakere. Mens det var 4
svømmere på A-gruppa.
Vi har fortsatt samarbeidet med TSLK i 2018, for å kunne tilby en av våre svømmere
utvidet aktivitet, dette i form av flere treninger og i 25 m basseng. For å få muligheten
til å trene sammen med TSLK, må svømmeren være motivert for den ekstra treningen
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dette medfører, samt at det forventes at svømmeren deltar på alle treninger dette
samarbeidet medfører. Trenere i 2018 har vært Anne Kathrine Angvik, Even Jordet,
Tonje Prestmo, Malin Snøsen og helt på tampen av året ble også John Arne Mule en
del av trenerteamet. Takk til alle dere for en utmerket innsats i 2018!
Nå begynner vi å se vi fram mot det nye Orklandbadet skal bli ferdig om ett år!
Økonomi
Årsresultatet viser et overskudd på kr. 53 522,-. Vi hadde budsjettert med et
overskudd på kr. 12 100. Årsaken til dette er både en reduksjon av kostnader, samt
en økning i inntekt enn hva vi hadde forutsett. Vi hadde tre oppstarter av
svømmekurs, samt at vi i tillegg hadde ekstra kurs i høstferie, samt noe ekstra
livredningskurs for tilstøtende kommuners ansatte. I tillegg hadde vi svømmekurs for
Voksenopplæringen i skolens høstferie. Ekstra sponsorinntekter har vi skaffet oss,
siden de midlene vi får fra hovedlaget er lave på grunn av lavt antall svømmere. Av
dugnader, har dette vært billettvakt i Folkebadet på Orkanger på lørdager. Dette har
vært en god inntektskilde for oss. Vi takker alle styremedlemmer, medlemmer og
foresatte for god innsats i året som har gått, og ønsker lykke til i 2019. Hvor vi satser
på mer aktivitet og forberedelser til Orklandbadet.

Turnavdelinga:

Ulvåshytta:
Dans:
Det har ikke vært aktivitet i dans for sesongen 2018.

Idrettsmerkeprøvene:
Det har vært organisert kvelder høsten 2018 for de som ønsket å ta idrettsmerket.
Her har det vært lite oppmøte, men gamle travere har vært der tatt
idrettsmerkeprøven.
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Stikomiteen:
Følgende personer er med i Stikomiteen: Bjørn Krokdal, leder, Gøran Larsson, Helge
Våtland, Per Morten Krokdal, Per Johan Sæterbakk, Rune Mo, Ole Andreas Opphaug
I 2018 har vi hatt 1 møte. Planleggingsmøte for sommeren.
Gloppelegging: 14. mars ble det kjørt ut planker til Rømmesmyra og Buvikløypa. 10.
november var det dugnad på legging av plank i Buvikløypa der det også ble bygd en
bru. Senere på høsten var det en stor dugnad der resten av prosjekt Rømmesmyra ble
ferdig. Det ble at en del plank som vi skal legge andre steder i marka. Bl.a i nærheten
av Ulvåshytta sommeren 2019.
Vi søkte fylket å Gjensidigestiftelsen om midler til skilting av hele Ulvåsmarka. Fra
Orklaparken om Bårdshaug og marka rundt. Med prosjektleder Ole Andreas Opphaug
i spissen ble dette avsluttet i 2018. Første dugnad 23. mai. Lørdag 2. juni var hele
stikommiteen pluss flere marka rundt og satte opp skilter. Dugnaden ble avsluttet ved
Sykehuset og avsluttet med dugnadsmiddag på Bårdshaug stasjon. Det står no att kun
noen infoskilt som skal opp til sommeren.
Så til slutt en takk til alle som hjelper oss med å holde stiene fri for vindfall og andre
ting.

Orkanger-Idrett:
Redaksjonskomiteen for klubbavisa Orkanger-Idrett nr 1-2018 besto av daglig leder
som tok redaksjonelt ansvar for utgivelsen med god hjelp av avdelingslederne.
Klubbavisa blir trykt hos Orkla Grafiske som også har utviklet designet. Klubbavisa
har mye godt og relevant stoff, som gir god informasjon om aktivitetene i OIF-regi.
Ettersom klubbavisa blir distribuert gratis til alle husstander på Orkanger er den en
god markedsføringskanal der vi når mange av medlemmene og potensielle
medlemmer. Et frivillig rodekorps sørger for distribusjon.

Daglig leder:
Daglig leder har flyttet ned til kontorer i OIF’s flerbrukshus i Idrettsparken.

Drift:
OIF hadde ca. 1750 registrert medlemmer ved utgangen av 2018. Dette er en
reduksjon fra forrige år grunnet opprydning i vårt medlemsregister.
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Hjemmesiden/sosiale medier:
Hjemmesiden har hatt 52.824 besøk.
Hjemmesiden www.orkanger-if.no hadde 48 865 unike besøk, og hvert besøk varte i
snitt på 2 min 6 sekunder. Det ble telt 126 113 sidevisninger. Fotballavdelinga har
egen hjemmeside, www.oif-fotball.no, som fungerer som info- og påmeldingssider for
avdelingas cuper. 42,9 prosent av besøk skjer via smarttelefon, og 40,2 prosent skjer
via pc. Mest besøkte side er Ulvåsen sin side med webkamera.
Informasjonen om hjemmesiden er hentet fra statistikkdatabasen piwik.exigo.no
Facebook
OIFs hovedside for Facebook har 518 følgere ved årsskiftet 2018/2019.
Klubbhuset, skiavdelinga, svømmeavdelinga, Orkanger IF LIVE, OIF håndball-herrer,
OIF Futsal, Orkanger IF Ulvåshytta har alle åpne FB-kontoer som blir brukt aktivt. I
tillegg bruker OIFs avdelinger FB aktivt som kommunikasjonskanal i lukkede interne
kontoer.

Materiell/Utstyr:
Materiellisten er en oversikt over materiell som finnes i avdelingen med en anslått
verdi over 10.000,- Listen er laget etter innspill fra avdelingene og er et vedlegg til
årsberetningen. Listen skal gi en god oversikt over materiell som finnes i OIF.

Representasjon:
Øyvind Bakken og Tor Bach har vært styremedlemmer i IKAS. Wigdis Evjen har vært
OIF’s representant i Orkdal idrettsråd.

Utmerkelser:
Det ble i 2018 ikke utnevnt nye æresmedlemmer eller tildeling av diplom for
utmerket innsats.

Prestasjonspokalen:
Prestasjonspokalen ble ikke utdelt i 2018.

Politiattester:
Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver
for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller
mennesker med utviklingshemming. Kari Fossvoll har vært oppnevnt som ansvarlig
person for å håndtere ordningen.
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Frivillighetsregisteret:
Grasrotandelen har blitt behørig markedsført og har gitt kr. 174025,- til OIF i 2018.

Orkanger 21.03.2019

…………………………
Ove Aanonsen
Leder

…………………………
Tor Bach
Nestleder

…………………………
Eivind Selven
Styremedlem

…………………………
Hermann Lund
Styremedlem

…………………………
Hege Berg
Styremedlem

…………………………
Karin L. Røttereng
Styremedlem

…………………………
Lars Arne Lien
Styremedlem
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Årsmøtesak 5- Årsregnskap:
Revisors beretning/Årsregnskap med Årsberetning, Resultatregnskap, Balanse, Noter.
Vedlegg nr. 1

Årsmøtesak 6- Innkomne forslag:
Ingen innkommende forslag per 21.03.2019

Årsmøtesak 7- Fastsetting av medlemskontingent 2020:
Styrets forslag:
Medlemskontigent i OIF for 2020 foreslås uendret:
kr. 100,- for barn og kr. 200,- for voksne.
Vedtak:

Årsmøtesak 8- Budsjett 2019:
Budsjett for OIF inkl. Hovedstyret og avdelingene.
Vedlegg nr. 2:
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Årsmøtesak 9- OIF’s organisasjonsplan:
Organisasjonsplan for OIF. (Overordnet, Hovedstyret, Avdelinger sport/idrett og
utvalg/komiteer.)
Vedlegg nr. 3:

Årsmøtesak 10- Valg:
Oppsett fra valgkomite og valg i avdelingene.
Vedlegg nr. 4:

Orkanger IF takker alle aktive, trenere og ledere for
innsats i 2018.

