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Forretningsorden OIF årsmøte 2018 

1. Godkjenning av stemmeberettigede. 

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og 

forretningsorden 

3. Konstituering 

1. Valg av dirigent 

2. Valg av referent 

3. Valg av to deltakere til å underskrive protokollen. 

4. Årsmelding 2017, herunder avdelingenes 

årsmeldinger og kontrollkomiteens rapport. 

5. Årsregnskap 2017 med revisjonsberetning. 

6. OIF’s organisasjonsplan 

7. Innkomne forslag. 

1. Endring av vedtekter 

2. Innkjøp av ny traktor 

3. Signaturrett 

8. Fastsetting av medlemskontingent 2019. 

9. Budsjett 2018 

10. Valg 
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Årsmøtesak 4: Konstituering 

a. Valg av dirigent 

b. Valg av referent 

c. Valg av to deltakere til å underskrive protokollen. 

 

 

Årsmøtesak 5: Årsmelding 2017 

Styret har bestått av: 

Leder:  Geir Knutzen 

Nestleder:  Ove Aanonsen 

Kasserer:  Tor Bach 

Styremedlem: Hermann lund 

Styremedlem: Anne-Kristin Fjellstad 

Styremedlem: Anita Gjerstad Mæhlen 

Styremedlem: Lars Arne Lien 

1. varamedlem: Berit Solem 

2. varamedlem: Karin Leknes Røttereng 

3. varamedlem: Atle Olav Sognli 

Anders Rotstigen Skjøld ble ansatt i stillingen som daglig leder fra 1. oktober 2017. 

Anders er 28 år og kommer fra Gjøvik. Anders kommer fra stillingen som daglig leder i 

Alvdal IL.  

(se punkt Daglig leder i Årsmeldingen) 

 

Styret har avholdt 10 ordinære styremøter og 1 ekstraordinært styremøte og 

behandlet 58 saker i årsmøteperioden. Det er avholdt 4 avdelingsmøter, som 

inkluderer julemøtet i Ulvåshytta. 

Ekstraordinært styremøte var satt av til en sak, - ansettelse av daglig leder. 
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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. Etablere aktivitet innen friidrett. 

3. Parkliv (Strandafestivalen) 

4. Medlemsregister 

5. Budsjetter og regnskapsoppfølging 

6. Sponsoravtaler og fordeling av sponsormidler 

7. Flerbrukshus 

8. Ansettelse av Daglig leder 

9. Innkjøp av traktor til Idrettsparken 

10. Toppidrettsveka med arrangement i Idrettsparken. 

11. Interne søknader om tilskudd 

OIF har også i 2017 vært medarrangør av 17. mai representert med fotballavdelinga. 

Det har også i 2017 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: 

Riving av det gamle bygget «Fjøset» ble startet vinteren 2017. 

Da ble 65 år som garderober i fraukjelleren historie. 

Mardahl Maskin fikk totalentreprisen på bygging av flerbrukshuset og satte etter 

hvert i gang med riving og graving av tomt for flerbrukshuset. Det har vært flere 

runder underveis med Kommune, arkitekter og entreprenør for viktige avklaringer. 

Kolbjørn Sivertsen ble hentet inn for å følge opp på vegne av OIF som byggherre og 

har jevnlige møter med entreprenører. Det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats 

for å redusere kostnader og mange personer har vært inne og bidratt. Johnny 

Krokstad fra Poort har fulgt opp dugnadsgjengen på en god måte. Styret og 

medspillere som Øyvind Togstad har jobbet med å få til en god finansiering av 
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flerbrukshuset. Det er mange gode samarbeidspartnere for OIF som gjør dette bygget 

mulig. Dette er OIF’s største investering noensinne. 

Pr. i dag er det ingenting som tyder på overskridelse av vedtatt investering på 19,1 

mill.  

OIF forventer fremdeles god oppslutning om dugnad på flerbrukshuset slik at man 

reduserer kost og dermed blir huset billigere i drift for brukerne. 

Huset planlegges ferdigstilt rundt 1. juli hvis fremdriften fortsetter som nå. Dette er 

noen måneder før opprinnelig planlagt. 

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 3 styremøter og behandlet 22 saker. 

Anlegg har organisert flere dugnader i forbindelse med drift og utvikling av park, 

klubbhus og flerbrukshus. Riving av gamle garderober «Fjøset» er den største 

dugnadsjobben (<100 timer dugnad) sammen med drift av parken sommer og vinter. 

En av traktorene havarerte sommeren 2017 og det er inngått avtal om ny traktor som 

ankommer våren 2018. dette er en kostnad på ca. 600.000,- som finansieres ved 

tilskudd fra kommunene og restfinansiering ved lån som betjenes av årlig 

driftstilskudd. 

OIF har inngått avtale med Tempo Underholdning AS om utleie av parken ifbm 

Parkliv. OIF Anlegg er valgt til å koordinere og følge opp dette på vegne av OIF. 

Anlegg har også holdt foredrag to ganger i regi av Trøndelag fotballkrets om drift av 

kunstgressbaner. 

Klubbhuset har i 2017 blitt brukt mere enn noen gang tidligere. Totalt er det foretatt 

321 bestillinger. Den interne utleie har gått opp og den eksterne utleie har gått noe 

opp.  Fotballavd. er den størst interne bruker. 

Idrettsparken/Garasjegjengen har også i 2017 fungert meget gått og den faste 

gjengen med Knut Steen, Per Gunnar og Stein Erik Berg og Ole Solstad har i perioder 

blitt forsterket med andre, bl.a. «Brødrene Gammelosen». Det er her etablert et 

meget godt miljø i garasjen. 

OIF Anlegg, med utvidet bemanning, har også stått for vintervedlikehold av 
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kunstgressbanene til IKAS også siste vinter og inneværende vinter på en meget god 

måte. 

Atletavdelinga: 
Atletavdelingen leier fremdeles lokaler til Orkdal MC-klubb på Fannremsmoen. 

Avdelingen har også i 2017 administrativt vært underlagt hovedstyret. Thomas 

Nordahl Pedersen har vært kontaktperson. Betaling av treningsavgift gir i dag ikke 

nok penger til å dekke husleie. Vurdering av videre aktivitet må etter hvert vurderes. 

Ingen endringer på treningstilbud til brukere i 2017. 

Fotballavdelinga: 
OIF fotball har i perioden avhold 8 styremøter og behandlet 32 saker. 

OIF fotball har ca. 600 aktive spillere og ca. 100 trenere/lagledere. 

Utdanning av trenere i aldersbestemt fotball fra 6 år er fortsatt førsteprioritet i OIF 

fotball. Dette hever kvaliteten i arbeidet med barna også på trivsel og mestring.  

Alle skal føle seg inkludert gjennom tilrettelegging og differensiering.  

Dommeravdelingen er viktig for fotballavdelingen. Jenter og gutter i aldersbestemte 

klasser er også dommere. Dømming er også et viktig tilbud til de som av forskjellige 

grunner ikke lenger spiller fotball. 

Minifotballen (6-10 år) opplever stadig vekst, og hver torsdag i sesongen spilles det 

kamper i denne aldersgruppa. I 2017 stilte vi med rundt 25 minilag. 

Damer senior A-lag, i sin første sesong i 2. div, havnet på 7. plass og sikret dermed 

plassen til spill i 2. div også i 2018. B-laget i 4. div endte på 4. plass. 2. divisjonslaget er 

kvalifisert til NM, og første runde spilles i starten av mai 2018.  

Herrer senior A-lag i 5. divisjon, endte på 6. plass. Det gjorde også B-laget i 6. div. 

Menn 39/34 endte på 3. plass i sin avdeling.  

Orkanger Diamonds har gjennomført en god sesong. Spillergruppa er forholdsvis 

stabil. En del krever tett oppfølging, og støtteapparatet følger tett opp. 

Turneringer OIF fotball har arrangert er Kompiscup futsal, Orkdal Energi Cup og 

Orkdal Sparebank Cup. Deltagelsen har vært stor og inntektene gode. Her skal 

innsatsen fra alle våre frivillige berømmes, foreldre, spillere, slekt og venner stiller 

opp, slik at arrangementene går knirkefritt. Hermetikken 2017 ble også arrangert på 

en bra måte med overskudd. 

Fotballavdelinga har i år hatt et godt økonomisk år, mye takket være en 

rekordomsetning i Orkdal Sparebank Cup.  

Andre viktige inntektskilder har vært sponsoravtaler fra lokalt næringsliv, salg av 

toalettpapir, utgivelse av vår årlige fotballavis, samt treningsavgift.  
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Avdelingens største utgifter har vært baneleie, da fortrinnsvis den årlige 

innbetalingen til IKAS, godtgjøring av trenere og andre verv, påmelding til cuper, 

betaling av dommere, forsikring og avgifter til fotballkretsen, og selvsagt fotballutstyr. 

OIF fotball ønsker fremfor alt å framstå som en klubb med holdningssterke spillere og 

ledere i alle ledd. Dette skal gjennomsyre all aktivitet i avdelinga. 

OIF Fotball ønsker spesielt å vektlegge holdningsarbeid, samhold og inkludering av 

alle i vår virksomhet. Vi ser på vårt arbeid som kriminalitetsforebyggende og 

helsebringende.  

Idrettsparken har alltid vært et viktig samlingspunkt for folket på Orkanger. En 

møteplass for alle, uansett kjønn, status, alder eller etnisk opprinnelse. 

Banesituasjonen er meget tilfredsstillende det meste av året, fotballavdelingen 

ønsker å rette en stor takk til OIF Anlegg, som sørger for gode forhold på både 

gressbaner, kunstgressbaner og omliggende områder. 

OIF Fotball takker nye og gamle medhjelpere for innsatsen i 2017. 

Friidrettsavdelinga: 
Ingen organisert aktivitet i friidrettsavdelingen i 2017. Her mangler det et styre og 

ildsjeler for å få i gang et godt tilbud for de som er interessert i friidrett.  

hovedstyret hadde høsten 2017 et møte med Sør-Trøndelag Friidrettskrets for å se på 

muligheten på å få til et aktivitetstilbud. Styret vil se på å få til et kurs i løpet av 

sommeren 2018. Friidrettsanlegget brukes mye av trimmere og av skoler og også ved 

diverse orienterings og løpsarrangement. 

Håndballavdelinga: 
OIF Det er i perioden avholdt 3 styremøter og behandlet 18 saker. 

Det er også avhold trener, lagleder og dommermøter i tillegg til naboklubber og NHF 

Region Nord. 

Det er god økonomi i avdelingen på tross av store faste utgifter der halleie er største 

utgiftspost. Gode sponsorer og samarbeidspartnere har bidratt godt til å ha gode 

inntekter for drift av avdelingen. OIF Håndball ønsker å være en positiv og aktiv 

medspiller for sine støttespillere. Dugnader som eks. varetelling og salg av 

julekalendere har vært gode inntektskilder også i 2017.  

Håndballavdelingen har også i 2017 vært teknisk arrangør av regionale 

talentsamlinger for Region Midt-Norge.  Dette gir også gode inntekter i tillegg til 

aktivitetsavgiften som avdelingen har for de aktive håndballspillerne. 
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Det er god rekruttering blant de yngste, men stort frafall, spesielt på guttesiden og til 

fotball. Har inngått samarbeid med fotball og turn for å fordele og bli enige om 

treningstider.  

Avdelingen har nå 3 seniorlag på damesiden med flere treningsgrupper med spillere 

fra 15 år og oppover. Har også et seniorlag på herresiden. Seniorlagene spiller i 

divisjonssystemet opp til 2. divisjon. Det er også mange lag fra mini og opp til 14 år. 

OIF Håndball har et samarbeid med Meldal, Lensvik og Skaun om lag på jentesiden og 

med Skaun på guttesiden. 

Det er god stabilitet på trener og lagledersiden som gjerne tar kurs.  

OIF Håndball har i 2017 bl.a. arrangert miniturneringer, Juleturnering, håndballskole 

og talentsamlinger i tillegg til arrangement av egne kamper i Orklahallen. 

Alle lag avslutter sesongen med å delta på cuper rundt omkring.    

Håndball har egen teknisk avdeling som er arrangør av alle OIF håndball sine 

arrangementer. Disse sørger for tilrettelegging med at tekniske ting er på stell, som 

f.eks. speakertjeneste, tidtakertjeneste, sekretariat og kjøkken for salg av kaffe og 

mat. Teknisk løser også andre oppgaver som åpning og låsing av hall og andre 

«vaktmesteroppgaver» 

OIF håndball legger vekt på å profilering slik at samarbeidspartnere blir synliggjort og 

at man viser tilhørighet til avdelingen og Idrettsforeningen. 

OIF avslutter alltid årets sesong med felles avslutning i Orkdal Rådhus. 

Det legges ned stor dugnadsinnsats i avdelingen for å holde aktivitetsnivået oppe og 

styret vil takke alle som har bidratt til dette i 2017. 

Orienteringsavdelinga: 
Orienteringsavdelingen har hatt et fullt besatt styre. 

Det er avholdt 4 styremøter og behandlet 16 saker. 

Avdelingen har vært representert på Hovedstyremøter og årsmøte hovedlag.  

Deltatt i møter i forbindelse med diverse arrangementer gjennom året. 

OIF orientering har arrangert eller vært medarrangør i flere arrangement i 2017. 

Dette er treningsløp, klubbmesterskap, skolemesterskap, karuselløp. Det største 

arrangementet i 2017 var Norgescup avslutning med finaler i sprint og 

mellomdistanse og NM junior i Orkanger og i Knyken.  

OIF kom i 2017 på 3. plass i O/G-karusellen og individuelt hadde OIF gode resultater i 

disse løpene, O-festivalløp og i KM representert bl.a. ved Øyvind Østeggen, Rolf 

Wærnes, Ola Neraune, Arne Grønset og Oddveig Lien. 



                   Orkanger Idrettsforening 

Årsmøte 2018 
Økonomien er god og egenkapitalen har økt det siste året. 

Fremtidig plan om investering i oppgradering av kart og nye kart. 

Noen kart er revidert i år pga. arrangement. 

Turorientering (Finn-fram-dag) ble arrangert også i 2017 med 70 poster fordelt på tre 

plasser. Det ble solgt 72 konvolutter og 45 ekstra kort. 

Orienteringsavdelingen har også fått tildelt en del arrangementer for 2018,- f.sk 

skolemesterskap, O/G-karusell, Finn-fram-dag og løp i Sprint-cupen.  

Skiavdelinga: 
OIF Ski har i perioden avholdt 18styremøter og behandlet 44 saker. 

Økonomi er god, men et minusresultat på ca. 23.000,- reduserer egenkapitalen ned til 

170.000,- 

Det er gjort investeringer på speakeranlegg og kompaktor for komprimering av snø 

for løypekjøring. 

Den tradisjonelle Bråttåbjønn i Gammelosen under Orkangerdagene ble ikke 

arrangert i 2017, bl.a. pga. sviktende interesse. 

Johan Evjens minnerenn ble avhold i Knyken pga. lite snø i Ulvåsen og hadde liten 

deltakelse. Arrangerte også Telenorkarusellen og ST-karusell. Lite snø gjennom 

sesongen gjorde at det ble liten deltakelse på arrangementer.  

Skitreninger ble startet opp igjen i oktober i Sondrehallen og deltakelse har tatt seg 

opp. Fine skiforhold ut over førjulsvinteren. 

Det er gjort dugnader på løypetraseer gjennom driftsåret. Nye bruer og traseer er 

ryddet for kvist og greiner. Det legges ned stor innsats for å ha gode forhold i marka 

både sommer og vinter. 

 

Svømmeavdelinga: 
Styret har stort sett avholdt månedlige årsmøter med hovedsaker som dreier seg om 

drift av svømmeavdelingen. Tor Erik Sørensen har vært konstituert leder for Øyvind 

Steen siden høsten 2016. 

Kurs/Babysvømming: 

Svømmeavdelingen har avholdt svømmekurs i hele 2017 med unntak av 

sommermånedene. Den siste kurskvelden i desember hadde vi svømmeskolebesøk 

ved Rune Larsen. Dette er et godt tiltak i regi av Norges Svømmeforbund, som er med 

på å styrke og forbedre tilbudet vi har med svømmekurs. 
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I 2017 har vi belagt totalt 166 kursplasser, og totalt 105 forskjellige deltakere. 

Høstkurset fikk rekordpåmelding med totalt 57 deltakere. Vi hadde 64 tilgjengelige 

kursplasser hver kursrunde. 

Vi har hatt 11 strålende instruktører som har gjort en kjempeinnsats i bassenget. 

Babysvømmingen fortsatte med god oppslutning, men i desember ble garderobene 

stengt på grunn av renovering, og svømmeavdelingen så det ikke hensiktsmessig å 

holde åpent i denne perioden. 

Aktivitet – Svømmetrening: 

Til LÅMØ som ble arrangert i Ålesund, sendte vi 3 svømmere. 

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. 

Vi har i 2017 hatt et samarbeid med TSLK for å kunne tilby våre svømmere utvidet 

aktivitet. Det har vært en svømmer, Simen Løvås som har fått og benyttet seg av 

dette tilbudet i 2017. 

Trenere i 2017 har vært Anne Kathrine Angvik, Siw Skjærvold Sandvik, Even Jordet, 

Tonje Prestmo og Malin Snøsen. I vårsemesteret bidro Tone Berge og Åse Wuttudal til 

å få gjennomført styrketrening. 

Økonomi: OIF Svømming har hatt svikt i inntekt på kurs på grunn av ikke gjennomført 

Svømmeaksjon og innvandrerkurs, samt mindre babysvømming mot slutten av året.  

Fortsatt høye kursinntekter i form av «ordinære kurs» og mindre lønnsutgifter enn 

antatt, gjør at resultatet ikke er veldig dårlig. 

Resultatet viser et totalt underskudd på 15.460,- 

OIF Svømming takker alle styremedlemmer, medlemmer og foresatte for god innsats i 

året som har gått. 

Turnavdelinga: 
Det er avholdt 8 styremøter i 2017 

Turn er en sport fortsatt i vekst og utfordringen vår er å ha nok partier, treningstider 

og trenere til å dekke opp etterspørselen. Det har vært 19 partier i drift fra de helt 

yngste og opp til og med voksenturn. Pr i dag har vi 25 lønnede trenere og 6 

hospitanter.  

De yngste partiene trener på barneskolen og ungdomsskolen, men noe nytt utstyr er 

kjøpt inn, og mere planlegges. 

I basishallen trener barna fra de går i tredje klasse nå, og der trengs også stadig nytt 

utstyr. 
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Det er avhold kurs for hjelpetrenere og vanlige trenere.  

Turnåret ble sparket i gang med at det ble arrangert en treningshelg med innleide 

danske trenere ei helg i januar. Dette er alltid populært for utøverne. Lærerikt og 

sosialt! 

OIF turn deltok for første gang på NM-kvalifisering i troppsturn for juniorer i 

Drammen i mars. Dette ble en god opplevelse for junior mix da de også greide å 

kvalifisere troppen i begge disipliner (tumbling og trampett). Selve NM gikk av 

stabelen på Hønefoss i april. 

OIF turn seniorer deltok i NM TeamGym for første gang i oktober 2017. Dette var god 

trening og gode opplevelser for utøverne! 

OIF Turn deltok vi på Barnekretsturnstevne på Leangen i regi av Nidaros turn i juni, og 

på Ungdomsstevne på Frøya. 

Nytt i 2017 var Åpen Hall, satt i gang av trenerne selv. Det ble arrangert to sånne 

helger i 2017, hvor våre utøvere selv bidro som trenere/veiledere og hvor 

målgruppen var barn og unge som ikke nødvendigvis driver med turn til vanlig. 

Arrangementene ble veldig populære. 

OIF turn arrangerte KM i troppsturn på Orkanger. Nord- og Sør-Trøndelag sine KM ble 

slått sammen til Midt-Norsk Mesterskap, og litt over 270 turnere deltok. 

Arrangementet var en suksess sportslig og økonomisk. 

25 utøvere deltok i Buskerudtrampetten i november. 

OIF Turn avsluttet på tradisjonelt vis med juleavslutning søndag 10.desember med 

stappfull hall og stolte fjes.  

OIF Turn takker foreldre/foresatte, trenere og styremedlemmer for innsatsen i 2017! 

 

Ulvåshytta: 
Styret har avholdt 4 styremøter og behandlet 12 saker. 

Det har i driftsåret vært økt aktivitet på utleie i forhold til 2016.  God økning i 

leieinntekter.  

Det har i året vært stor aktivitet på vedlikehold og fornying. Arbeidsoppgavene blir 

fordelt på styremedlemmene.  Men vi er så heldig at mange uten verv og plikter også 

stiller opp og hjelper til når det er nødvendig.  

Oppgaver som er gjort er bl.a.: Bord og stoler byttet ut, nye akustikkplater er 

montert, 
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vinduene er skrapet og malt, nytt bestill og glasstøy, maling av tak oppholdsrom, gang 

og tak og vegger på toalettene. 

Hytta har vært åpen og betjent 42 dager i 2017, inklusiv tre dager i påska. 

Ca. 2600 gjester har skrevet seg inn i hytteboka. 

Økonomien bærer imidlertid preg av at det i driftsåret vært foretatt en del tyngre, 

men nødvendige investeringer.  Den daglige drifta viser imidlertid en positiv utvikling 

med driftsinntekter på kroner 203 390 (kroner 158 095 i 2016).  Det mest positive er 

at et minusresultat i fjor (-52 045) er snudd til et positivt resultat ( 15 671) 

Dans: 
Det har ikke vært aktivitet i dans for sesongen 2017.  

Idrettsmerkeprøvene: 
Det har vært organisert kvelder høsten 2017 for de som ønsket å ta idrettsmerket. 

Her har det vært lite oppmøte, men gamle travere har vært der og gjennomført 

idrettsmerkeprøven. 

Stikomiteen: 
Følgende personer er med i Stikomiteen: Bjørn Krokdal som leder, Gøran Larsson, 

Helge Wåtland, Per Morten Krokdal, Rune Mo, Ole Andreas Opphaug. 

I 2017 har vi hatt 2 møter. Det har også i år vært gjort en del forefallende arbeid som 

reparasjoner av bruer, rydding av trær osv.  

Glopper fra Rømmesmyra og ned mot Rødåsen og Ulvåsen (1000 meter plank) ble 

ferdig lagt i løpet av året. Dette ble for lite plank. Det er nå kjøpt inn 1000 meter 

plank som ligger klar i Ulvåsen for å kjøres ut i vinter. En del av plankene skal legges i 

Buvikløypa.  Det er også bygd en ny stor bru mellom Rødåsen og Raudhammarn. 

Skilting: Merking av Buvikløypa er ferdig. Dette ble ferdigstilt våren 2017. Stikomiteen 

søkte fylket og Gjensidigestiftelsen om nye midler til skilting. Målet er at hele 

Ulvåsmarka skal bli skiltet med den nye nasjonale skiltstandarden. Ole Andreas 

Opphaug er prosjektleder for dette. Midler til dette ble bevilget av fylket og 

Gjensidigestiftelsen. Befaring ble foretatt våren 2017 og det er nå klart for å starte 

arbeidet til våren. Stikomiteen har også fått de gamle bruene over Follobekken og 

Evjensbekken i Orklaparken. Det er allerede bygget to bruer av noe av materialet og 

flere skal det bli. Stikomiteen takker Orkdal kommune for dette.  

Stikomiteen har også ansvaret for å skifte ut bøkene i Ulvåsmarka, bl.a. Kvitsteinan og 

Raudhåmmarn. Ut fra disse tyder det på at ca. 20 000 bruker Ulvåsmarka i løpet av 

året.   
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Orkanger-Idrett: 
Redaksjonskomiteen for klubbavisa Orkanger-Idrett nr 1-2017 besto av Marit Mjøen 

som tok redaksjonelt ansvar for utgivelsen med god hjelp av avdelingslederne. 

Høsten 2017 fikk OIF på plass daglig leder, Anders Rotstigen Skjøld som tok over 

redaksjonsansvaret for Orkanger-Idrett nr 2-2017. Styret har ved begge utgivelsene 

hatt ansvar for salg av annonser. 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: 
Det ble ansatt daglig leder i 100 % stilling fra 1. oktober. Anders Rotstigen Skjøld kom 

fra stillingen som daglig leder i Alvdal IL. Anders er opprinnelig fra Gjøvik og har sin 

utdannelse fra Høgskolen i Molde med master i Team Sport Management. 

Daglig leder har brukt sine først måneder i jobben med å sette seg inn i OIF’s aktivitet, 

vært på styremøter og diverse arrangementer og i tillegg vært i møter med 

kommunen, sponsorer og naboidrettslag.  

Daglig leder har kontor i Frivillighetssentralen og vil etter hvert flytte ned til kontor i 

OIF’s flerbrukshus i Idrettsparken. 

Drift: 
OIF hadde ca. 1950 registrert medlemmer ved utgangen av 2017. Dette er en liten 

reduksjon fra forrige år. 

Hjemmesiden/sosiale medier: 
Hjemmesiden har hatt 53.425 besøk.  
Hjemmesiden www.orkanger-if.no  hadde 48 865 unike besøk, og hvert besøk varte i 
snitt på 2 min 6 sekunder.  De aller fleste besøk genereres fra Facebook og 
nyhetskanalen til Orkanger vel: www.orkangervel.no. Det ble telt 127 345 
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. 

Informasjonen om hjemmesiden er hentet fra statistikkdatabasen piwik.exigo.no 
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Facebook 

OIFs hovedside for Facebook har 462 følgere ved årsskiftet 2017/2018. 

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 avdelingene med en anslått 

verdi over 10.000,- Listen er laget etter innspill fra avdelingene.  

Listen skal gi en god oversikt over materiell som finnes i OIF. 

Representasjon: 
Øyvind Bakken og Ove Aanonsen har vært styremedlemmer i IKAS.  Wigdis Evjen har 

vært OIF’s representant i Orkdal idrettsråd. 

Utmerkelser: 
Det ble i 2017 ikke utnevnt nye æresmedlemmer eller tildeling av diplom for 

utmerket innsats. 

 

Prestasjonspokalen: 
Prestasjonspokalen ble ikke utdelt i 2017. 

Gavemidler: 
Jon Bakk, som døde sommeren 2016, hadde et ønske før han døde om å gi noe 

tilbake til Orkanger, der han vokste opp. Valget falt på Orkanger IF og i samråd med 

enken Wanda ble det gitt en pengegave på kr 300.000,- som ble øremerket 

finansieringen av flerbrukshuset. Dette vil komme hele OIF til gode. 

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. Anita Gjerstad Mæhlen har vært oppnevnt som 

ansvarlig person for å håndtere ordningen.   

Frivillighetsregisteret: 
Grasrotandelen har blitt behørig markedsført og har gitt kr. 122 825,- til OIF i 2017. 
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Orkanger 21.03.2018 

 

…………………………  …………………………  ………………………… 

Geir Knutzen   Ove Aanonsen   Tor Bach 

Leder    Nestleder    Kasserer 

 

…………………………  …………………………  ………………………… 

Hermann Lund   Ann-Kristin Fjellstad  Anita G. Mæhlen 

Styremedlem   Styremedlem   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- OIF’s organisasjonsplan: 

Organisasjonsplan for OIF. (Overordnet, Hovedstyret, Avdelinger sport/idrett og 

utvalg/komiteer.) 

Vedlegg nr. 2: 
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Årsmøtesak 7- Innkomne forslag: 
Vedlegg nr.  3,4,5: 

 

Forslag 1: Endring av vedtekter. 

Forslag 2: Innkjøp av ny traktor. 

Forslag 3: Signaturrett. 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtesak 8- Fastsetting av medlemskontingent 2019: 

Styrets forslag til vedtak: 

Medlemskontigent i OIF for 2019 foreslås uendret: 

kr. 100,- for barn og kr. 200,- for voksne. 

Vedtak: 
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Årsmøtesak 9- Budsjett 2017:  

Budsjett for OIF inkl. Hovedstyret og avdelingene. 

Vedlegg nr. 6: 

 

 

 

Årsmøtesak 10- Valg: 

Oppsett fra valgkomite og valg i avdelingene. 

Vedlegg nr. 7: 
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Orkanger IF takker alle aktive, trenere og ledere for 

innsats i 2017. 

 

Orkanger takker også alle samarbeidspartnere og 

støttespillere for bidrag og støtte i 2017. 

 

     

 

     

 

     

        


