
                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                     PROTOKOLLKOMITEEN 

 
 
Uttalelse til årsmøtet i Orkanger Idrettsforening 2021 
 
Protokollkomiteen for 2020 har bestått av Helge Sødahl og Morten Singsaas. 
Følgende avdelingsprotokoller er gjennomgått: 
 
Håndball / Fotball / Orientering / Turn / Ulvåshytta. I tillegg er protokollene for 
Hovedstyret, avdelingsmøter og årsmøter gjennomgått. 
 
VI har ved gjennomgangen av protokollene brukt som mal: ”Sjekkliste for 
protokollkomite”, utarbeidet av Norges Idrettsforbund. 
 
Dette året har Corona-pandemien preget virksomheten i hele Orkanger 
Idrettsforening. Det har vært full stopp i aktivitetene størstedelen av året.  
Dette påvirket også møteavviklingen, både i antall og i praktisk møteform. 
Dette kommer til uttrykk ved at noen møteprotokoller mangler, og at noen 
underskrifter mangler.  
Komiteen registrerer stor aktivitet på dugnadsiden, vedlikehold og 
forebyggende tiltak. 
 
Protokollkomiteen bemerker for øvrig følgende: 
 
Økonomi / Regnskap 
 
OIF har en solid økonomi som er under god kontroll. 
Dette fremkommer gjennom et ryddig regnskap og bekreftes av 
revisjonsberetningen.  Pandemien har ført til reduserte utgifter, som igjen 
påvirker økonomien i positiv retning. Komiteen registrerer med tilfredshet at 
det er penger i alle avdelinger. Orkanger Idrettsforening driftes godt. 
 
Likevel bemerker komiteen at avdelingene fortsatt må bli flinkere til å 
kommentere budsjettavvik. 
 
 
 



Referatene 
 
Til tross for annerledes møtestruktur, er referatene er i det vesentlige av bra 
kvalitet, og gir jevnt over en god beskrivelse av aktivitetene.  Avdeling Ski 
mangler et fungerende styre., og har følgelig heller ikke levert protokoll. 
Avdeling Svømming har heller ikke levert protokoll.  Vi ber om at 
administrasjonen tar tak i dette. 
 
Protokollene gir som nevnt et generelt godt og oversiktlig bilde av aktivitetene i 
avdelingene og i Hovedlaget. Orkanger Idrettsforening er gjennom sin store  
virksomhet en betydelig samfunnsaktør, og den driftes godt takket være 
dyktige frivillige i alle ledd.  
 
Protokollkomiteen uttrykker tilfredstillelse med at avdelingene nå har et større 
fokus på møtereferater og protokollføring. For noen avdelinger bemerkes 
manglende oppdatering av innholdsfortegnelser.  
 
Vi føler oss trygge på at administrasjonen i samarbeid med avdelingene har 
fokus på de forhold som er påpekt i denne uttalelsen.  
Annerledesåret med nett-møter skaper nye utfordringer for praktisk 
protokollføring.  
 
Protokollkomiteen anbefaler at samtlige protokoller godkjennes.  
 
Orkanger, 26. mai 2021 
 
 
 
Helge Sødahl  (s)                                                                Morten Singsaas (s) 
  


