REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 11.12.2018
Dato

11.12.2018
Kl. 19:00
Sted: Ulvåshytta
Fra Hovedstyret:
Ove Aanonsen, Tor Bach, Hermann Lund, Eivind Selven, Karin L.Røttereng,
Hege Berg, John Forvik, Kari Fossvoll

Tilstede

Fra Avdelingene:
Berit Kvåle (Håndball), Anders Solstad (Orientering), Stein Atle Gangås
(Fotball), Bjørn Krokdal (stikomiten), Ola Lorentzen (Ulvåshytta/Skotthyll), Kai
Nordmannseth, Stig Olsen (Løypekjørerne)
Meldt fravær
Ikke møtt

Turn, Svømming, Atle Olav Sognli
Anlegg

ORIENTERINGSSAKER FRA STYRET:
1
Flerbrukshus
2

Økonomi
-

3

Budsjettfrist 31.12
Tor og Anders gjennomfører budsjettmøter i løpet av januar måned
Tips: Se på resultatet for 2017 ved den siste regnskapsrapporten for ha et grunnlag
for kommende år når den siste rapporten ikke er ferdig enda
Økonomirapport år 31.10 er utsendt til alle avdelinger

Strategiprosess OIF
-

4.

Ove orienterte om status flerbrukshus
Tor orienterte om status økonomi på prosjektet

Hovedstyret oppfordrer gruppene til å ta seg tid til spørsmålene som er sendt ut fra
hovedstyret og komme med tilbakemeldinger i Januar.
Eivind-Ove og Anders utarbeider videreprosess basert på de tilbakemeldingene som
kommer
Ser for oss å gjennomføre en samling på nyåret med alle gruppene som tar
utgangspunkt i de innspillene som er utarbeidet i gruppene

Antidoping
- Fra 01.01.2019 kommer det et nytt pilotprosjekt fra antidoping Norge på rent Idrettslag
- Nå blir gruppene sertifisert fra særkrets/forbund
- Frist 21 desember å melde tilbake til Karin om noen grupper i OIF er interessert i å bli en
del av dette pilotprosjektet.
- Oppfordrer gruppene til å bruke de fagpersonene som sitter i kommunen til kurs/seminarer
på temaer innenfor Antidoping

- OIF hovedstyret er positive til at OIF skal bli et rent idrettslag. Anders som daglig leder
koordinerer arbeidet
5.

Lokalverdi
-

6

Parkliv 2019
-

-

7..

Eikabanken lanserer Lokalverdi i samarbeid med Orkla Sparebank som er en
pengeinnsamling fra folket for frivillige organisasjoner
Anders oppretter en bruker på vegne av OIF
Aktuelle prosjekter rapporteres inn til Anders
Ved mange prosjekter kan hovedstyret lage en prioritering på hvilke prosjekter som
skal prioriteres i OIF
https://www.lokalverdi.no/orkla

Hovedstyret har mottatt en søknad fra Parkliv om leie av Idrettsparken også i 2019.
Hovedstyret oppfordrer avdelingene til å ta en runde internt å se om det er lag eller
andre som er interessert i å stille på dugnad og gi tilbakemelding om det er
interessant å stille på dugnader for Parkliv i 2019.
Hovedstyret tar opp igjen Parkliv 2019 på sitt styremøte i januar

Orkdal EnergiMila 2019
-

Ove og Anders har gjennomført møte med Thor Zevgren vedr gjennomføring av
arrangementet
Jobber videre med å få plass arbeidsgruppe med ski og orientering
Dato for arrangementet enten 13 eller 20 august 2019

ORIENTERING FRA AVDELINGENE:
FOTBALL

- Startet arbeidet med planlegging av neste sesong, frist for påmelding av lag er
10. januar
- Møte med Orkla FK kommende søndag med tema jentefotball i Orkdal
- Opprettet sportslig utvalg for begge kjønn i OIF Fotball
- God økonomi

HÅNDBALL

-Arrangerer julecup 2-3 juledag
-Grunnet Natoøvelsen har det vært mye reisekostnader høsten 2018 tilknyttet
seniorlaget
Samarbeidsavtalen mellom turn-håndball-fotball bør tas opp igjen på nytt

SKI

- Arrangert barmark ute i høst med snitt på 20 unger i Ulvåsen
- Utfordring å få på plass stabile trenere/aktivitetsledere
- Johan Evjens Minnerenn blir 20 februar
- Vil i år også gjennomføre aktivitetsdag/åpen dag
- Jobber videre i 2019 med Gapahuk og løypemaskin

- Vurderer å kutte ut treningsavgift for skisesongen 2018/19 for å skape en
aktivitetsgruppe. Har en aktuell sponsor som vil dekke dette
ORIENTERING

ULVÅSHYTTA

Stikomiteen

- Planlegger neste sesong
- Vil starte opp med Stolpejakt
- Jobber med et samarbeid mot Trimavdelingen i OIL for å profilere
orienteringssporten i Orkdal
- Bra oppmøte gjennom høsten
- Gjennomfører oppgraderinger av hytta gjennom året
- Bra og solid økonomi
- Opplysningsskilt blir satt opp i Mai
- Orklaparken og Ulvåsmarka er nå sammenhengende med
gjennomføringen av skiltprosjektet
- Skal legge ut planker til våren ned mot Raudåsen og mer i Buvikløypa
- Ønsker å sette opp 2 bruer nedenfor Ulvåshytta til våren

………………………………..
Anders Skjøld (daglig leder/referent)

