
 

 

REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 18.09.2018 

 
Dato  18.09.2018          Kl. 19:00                          Sted: Flerbrukshus Idrettsparken 

 

Tilstede 

Fra Hovedstyret: 

Ove Aanonsen, Tor Bach, Hermann Lund, Lars Arne Lien, Karin L.Røttereng, 

Hege Berg, John Forvik og Anders Skjøld  

 

Fra Avdelingene: 

Stein Atle Gangås (Fotball), Kai Normannseth (ski), Anders Solstad 

(Orientering), Eivind Sæther (Ulvåshytta) 

 

Meldt fravær Håndball 

Ikke møtt Turn, Svømming og Anlegg 

 

ORIENTERINGSSAKER FRA STYRET: 

1 Flerbrukshus 

 

- Midlertidig brukstillatelse frem til 01.11.2018 

- Garderobene tatt i bruk i forbindelse med Orkla Sparebank Cup 

- Meste i orden, men mangler små ting som blir bestilt og satt opp i starten av oktober 

- Offisiell åpning 18.10.2018 

- Økonomi er under kontroll, mangler siste sluttregning 

  

2 Parkliv 

 

- Evaluering mandag 24.09.2018 

- Utbetaling av dugnadsmidler 

- Organisering dugnad 2019? 

 

3 Toppidrettsveka 

 

- God gjennomføring av åpningen i Idrettsparken 

- Godt samarbeid med OIL gjennom hele prosessen 

- Intern evaluering gjennomført 

- Evaluering med Toppidrettsveka blir gjort i starten av Oktober 

 

4 Antidoping – rent idrettslag 

 

- OIF var presentert på temakveld og ble utfordret til å se på muligheten til å bli rent 

idrettslag 

- OIF har mulighet til å bruke fagpersoner hos kommunen til egne temakvelder   

 

5 Raja Toumi – Inkluderingsprosjekt OIF 

 

- Kontaktinformasjon; toumi10@hotmail.com eller telefon 45 52 84 49 

- Oppfordrer avdelingene i OIF til å ta kontakt og invitere Raja til styremøter slik at 

hun kan presentere seg selv og hva hun kan bidra med inn til gruppene. 

- Oppstart av prosjekt etter høstferien. Fokus på aktivitet og informasjon til foreldre 

  

mailto:toumi10@hotmail.com


 

 

6 Strategiprosess OIF: 

- Ove, Eivind og Anders har i starten av september hatt et møte for å komme med 

utkast til viktige elementer og hvordan vi kan jobbe med dette 

- Ove presenterte utkastet 

- Utkastet blir sendt ut til avdelingene, og avdelingene har frem til jul muligheten til å 

jobbe med dette utspillet og komme tilbake med råd og innspill til elementer, selve 

prosessen osv 

 

7 Eventuelt 

 

17 mai:  

 

- Fotball sin avtale med Orkanger Aktivum har gått ut, og andre grupper kan om 

ønskelig ta over 17 mai arrangementet på Orkanger 

- Ove sender ut informasjon om 17 mai 

  

ORIENTERING FRA AVDELINGENE: 

FOTBALL - Gjennomført for 25 gang Orkla Sparebank Cup med rekorddeltagelse 

259 lag (2500 spillere og nesten 800 overnattende spillere) 

- Er i sluttfasen av sesongen og gjennomfører avslutninger som tidligere 

år 

- Arbeides med å oppnevne et sportslig utvalg på junior/seniorsiden 

- Fulltallig styre 

- Kommende arrangementer er julecupen 

- God kontroll på økonomien 

 

HÅNDBALL 

 

Kunne ikke delta, 

men på forhånd 

fått innspill 

- Ksr, Msr og J16 i gang fra mnd skiftet juli/august. Resten av lagene i 

gang bortsett fra de yngste som starter rett før/etter høstferien. 

- Mye arbeid med å flytte kamper og tilpasse treningstider 

- Samarbeidsavtalen mellom fotball/turn/håndball bør ses på nytt, og det 

bør kjøres en ny runde. 

- Mangler teknisk leder ellers er trenere/ledere på plass 

- Seriekamper for senior i gang, aldersbestemte lag fra uke 42. 

Miniturnering 17 november, julecup 27 desember og miniturnering 16 

mars 2019 

- Kontroll på økonomi  

 

ORIENTERING - Litt lavere aktivitet enn forventet 

- Utfordrende å gjøre seg kjent lokalt 

- Fokus på rekruttering 

- Fulltallig styre 

- Sliter med å ha nok trenere, men vil sende de som har lyst på kurs 

- Vil bruke penger på å fornye kart i området Joplassen Ulvåshytta 

- God økonomi 

 

SKI - Utfordring med aktivitet 

- Tilbud til 1-4 klasse  

- Fokus på skileik  

- Utvikle og ha flere åpne dager i Ulvåsen 



 

 

- Bygging av Gaupahuk i 2019 

- Status løypemaskin 

- God økonomi  

 

ULVÅSHYTTA - Høst/vintersesongen i gang 

- Hytta har blitt oppusset i sommer 

- Bra med utleie 

- Feiret 20 års jubileum for ny hytta 

- Søndagsåpent i hele høst 

- Solid økonomi 

 

 

Neste avdelingsmøte: 11.12.2018 

 

 

……………………………….. 

Anders Skjøld (sekretær/referent)    


