
 

 

REFERAT FRA TEMAMØTE 1  09.05.19 INTEGRERING  

 
Dato  09.05.19          Kl. 19:00                          Sted: Flerbrukshus  

 

Tilstede 

Fra Hovedstyret: 

Ove Aanonsen, Tor Bach, Hermann Lund, Eivind Selven, Oda Sterten, Hege 

Berg, Kari Fossvoll, John Forvik og Anders Skjøld (DL) 

 

Fra Avdelingene: 

Heidi Berg Bjerkan (Håndball), Erik Garberg (Fotball), Ingar Børseth (Turn), 

Jannicke Johannesen – Elin Prestmo (svømming), Kai Normannseth (ski), 

Anders Solstad (Orientering), Grethe Vullum (Anlegg/klubbhus) 

 

 

Meldt fravær Ulvåshytta – Stikomiteen, Karin Røttereng, Atle Olav Sognli 

Ikke møtt  

 

 

1 Integrering 

 

- Grunnet sykdom meldte Raja Toumi frafall, Daglig leder orienterte om aktivitetene 

pr dags dato 

- Mandag 14.00-15.00 på Grøtte skole 

- Tirsdag 14.45-15.45 på Orkanger U-skole 

- Lørdag formiddag Mødre trening 

- Dialog med Orkdal kommune – skolene og voksenopplæringen om 

Integreringsarbeidet i OIF 

 

- Er ønskelig fra avdelingene å bruke Raja på foreldremøter 

 

- Arrangere åpen dag i Idrettsparken-Orklahallen for alle, introdusere for idrettene i 

OIF. 

 

- Utstyr – Se på samarbeid med Skattekammeret 

 

- Ønskelig at kontaktinformasjon om Raja blir sendt ut på nytt internt i OIF 

 

- Se på hva andre idrettslag har gjort og kontakte de for tips og råd om prosjektet. 

 

 

 

 

2 Økonomi 

 

- Tor presenterte ny økonomihåndbok med rutiner for OIF 

 

- Retningslinjer for investering i OIF 

 

Investeringsbeløpet som avdelingene selv avgjør, økes fra dagens kr 15.000,- til ny øvre 

grense kr 30.000,-. 



 

 

Investeringer over kr 30.000, - som ligger spesifisert og avtalt i avdelingenes budsjett 

gjennom budsjettprosessen, skal styrets leder bli orientert om når investeringen/kjøpet 

foretas. 

 

Investeringer over kr. 30.000, - som ikke er budsjettert eller avtalt, skal hovedstyret 

godkjenne før investeringen/kjøpet fortas. 

 

Hovedstyret ønsker å bli informert om større investeringer/kjøp opp mot ny øvre 

grense for å kunne ajourføre materialister. 

 

- Hovedstyret ønsker at økonomi skal være et eget punkt på alle styremøter 

 

3. Politiattester 

 

- Kari Fossvold har det overordnede ansvaret for politiattester i OIF 

- Alle grupper i OIF skal ha en oppnevnt i styret med ansvar for politiattester 

- Hovedstyret ønsker at politiattester skal være et eget punkt på alle styremøter 

- Oppfordrer avdelingene til å bruke mal fra håndball og malen for hvordan søke på 

OIF sine sider. 

 

4. Sponsorer i OIF 

 

- Daglig leder orienterte om hvilke sponsorer OIF har 

- Gruppene kan selv ha egne sponsorer men dette skal avklares med daglig leder først. 

- Hovedstyret har laget retningslinjer for private sponsorer for utøvere/lag. 

 

 

5. Strategiprosess OIF 

 

- Eivind orienterte om status i strategiprosessen 

- Arbeidsgruppe bestående av Eivind Selven, Ove Aanonsen og Anders Skjøld 

- Ove jobber med Økonomi i samarbeid med Tor Bach og anlegg 

- Eivind kommunikasjon og sport/arrangement 

- Anders med organisasjon 

 

- Arbeidsgruppen vil ved siste avdelingsmøte før sommeren 2019 legge frem et første 

utkast 

 

6.  Utstyr og materiell 

 

- Hermann Lund har overordnede ansvar for utstyr og materiell i OIF 

- Avdelingene skal ved innkjøp av nytt utstyr informere Hermann om dette, slik at vi 

kan oppdatere utstyrslisten vår i OIF. 

- Listen er oppdatert per dags dato 

 

7. Møtereferat OIF 

 

- Ove orienterte om hvordan referat fra møter i OIF skal skrives 

- Husk hele navn i referatet  



 

 

- Hvem har møtt og ikke 

- Dato og sted 

- Fortløpende saksnummer. Sak nr og år 

- Overskrift på sak 

- Hva dreier saken seg om 

- Vedtak 

- Underskrift av oppmøte styremedlemmer 

- Underskrevet referat settes inn i protokoll 

 

 

8. Orkanger Idrett 

 

- Daglig leder orienterte om Orkanger Idrett 

- Blir gitt ut til sommeren 

 

9. Flerbrukshus Kjøkken 

 

- Ove orienterte om prosjektet kjøkken i flerbrukshuset, og status på prosjektet. 

 

10. Eventuelt 

 

- Infotavle Idrettsparken 

 

 

 

 

……………………………….. 

Anders Skjøld (daglig leder/referent)    


