REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 27.02.2019
Dato

27.02.2019
Kl. 19:00
Sted: Flerbrukshus
Fra Hovedstyret:
Ove Aanonsen, Tor Bach, Hermann Lund, Eivind Selven, Lars Arne Lien, Hege
Berg, Kari Fossvoll, Atle Olav Sognli, John Forvik og Anders Skjøld (DL)

Tilstede

Fra Avdelingene:
Øyvind Togstad (Håndball), Anders Solstad (Orientering), Erik Garbeg
(Fotball), Kari Holseth (Ulvåshytta)
Meldt fravær
Ikke møtt

Svømming, Turn, Ski
Anlegg/klubbhus

ORIENTERINGSSAKER FRA STYRET:
1
Parkliv 2019
-

2

Strategiprosess OIF
-

3

Opprettet arbeidsgruppe med Eivind Selven, Ove Aanonsen og Anders Skjøld
Arbeidsgruppen jobber videre med grunnlaget fra møtet nr 1, og utarbeider et
utkast/rammeverk til avdelingsmøte før sommeren
Tor og Anders gjennomfører budsjettmøter i løpet av januar måned

Økonomi OIF
-

4.

Ove orienterte om status Parkliv 2019 og hovedlagets sin innstilling
Oppmøte avdelinger følger innstillingen fra hovedlaget

Tor presenterte første utkast til årsregnskap for 2018
God og solid økonomi i OIF

Kjøkken flerbrukshus
- Ove orienterte om status for prosjekt etablering av kjøkken i flerbrukshus
- Lagerrom beregnet på Orkanger Janitsjar blir omgjort til kjøkken

5.

Prestasjonspokal/hedersdiplom
-

6.

Hovedstyret oppfordrer gruppene til å ta en runde til for å se om de har aktuelle
kandidater, og evt melde de inn til hedersbevisningskomiteen.

Fremtidig struktur avdelingsmøte
- Tema/hyppighet/varslingstruktur, møteplikt
-Gjennomføre temamøter istedenfor, f.eks integrering
-Tydeligere informere om hvorfor det er viktig

- Møteplikt
- Stedfortreder
ORIENTERING FRA AVDELINGENE:
FOTBALL

- Senior damelag for 2019 sesongen lar seg ikke gjøre
- Bra antall på senior og junior herrer
- Etablert sportslig utvalg samt trenerveileder på junior og yngres på begge
kjønn
- Styret ønsket å bli bedre på kommunikasjon rundt lagene
- Nytt styret på plass
- Stein Atle Gangås fortsetter i sportslig utvalg

HÅNDBALL

-Årsmøte gjennomført, og alle posisjoner på plass
- Stor aktivitet
- Gjennomført håndballcamp i vinterferien, og siste turnering gjennomføres i
mars
- Håndballavslutning blir gjennomført i flerbrukshuset
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

ORIENTERING

- Planlegger neste sesong
- Starter opp med stolpejakt i 2019
- Gjennomført årsmøte, mangler en posisjon i styret (kasserer)Forslag på at
daglig leder overtar den rollen
- Kartprosjekt Ulvåsen
- Jobbe med rekruttering
-Åpen lørdag og søndag ut påsken
-Styret fortsetter
-God økonomi og bra uleie

ULVÅSHYTTA

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

