
REFERAT FRA AVDELINGSØTE 

 

 
Avdeling Avdelingsmøte 

Dato 18.05.2011           Kl.:   19.00                       Sted:  Orklahallen 

 

Tilstede 

Hovedstyret: Rudolf Larsen, Geir Knutzen, Tor Bach, Eivind Ross, 

Anne Kristin Vullum, Marit Mjøen, Atle O. Sognli og Knut Even 

Wormdal. 

Fra avd.:  Sindre Eikli (håndball), Stein Atle Gangås (fotball), Andreas 

Helbæk (Stikom.), Thomas N. Pedersen (atlet), Hege Berg (turn), 

Rolf Wærnes (o-avd),  Jens Olsen (Ulvåshytta), Anne K. Angvik 

(svømming) og Mona I. Hansen (ski) 

Meldt fravær  

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

 

    

 

    
 

Fra avdelingene 

Fotball: Økonomien i orden. Har sendt mail til hovedstyret med 

forespørsel om utvendig maling av fjøset og klubbhuset. 

Mangel på draktsett. Tre nye jentelag i år. Tilbud til barn i 5-6 års-

alderen. Alle lag har skolerte trenere. Holder dommerkurs i løpet 

av våren. 17. maiarrangementet ga ca. kr. 25 000 i overskudd til 

avdelinga. Dårlig stelt med søppelkasser i parken. Det blir holdt 

dugnad for maling av klubbhuset 28. mai. 

Avdelingsmøtet roste avdelinga for produsert 

informasjonsbrosjyre.  

Atlet: Vannskade i treningslokalet etter flommen på 

Fannremsmoen. Huseier venter håndverkere til å utbedre skadene. 

Svømming: Trapper ned sesongen. Kursene er avsluttet. 

Trenerkurs for trenere f.k. helg. Maur på bassengkant og i 

garderober ved svømmehallen på Orkanger. Egen time for bading 

for kvinner ble tatt på strak arm. Johan Krogstads gave på  

kr. 30 000 avsettes til kurs. 

Skiavd.: For tiden lav aktivitet. Hva med merv.avg. på 

tråkkemamaskina? Skal arrangere Bråttåbjønn 26. juni. 

Hva med kassererkurs? 

Ulvåshytta: Hytta stengt for sesongen, med unntak for sluttede 

lag. Det gjennomføres vedlikehold. Siste sesong hadde hytta 

veldig bra besøk. 

Orientering: Sesongen kommet i gang. Det arrangeres treningsløp 

sammen med Børsa IL hver uke. Treningsløp i Ulvåsen under 

Ulvåsdagen 24. juni. Arrangør for Sør-Trøndelag Bedrifts-

idrettskrets o-løp 26. juli, hvor det ventes stor deltagelse. 

 

 



 

 

     

    

 

   

Står som arrangør av løp i Orkla-Gaulakarusellen på Geitryggen-

kartet 10. september. Turorienteringa legges ut for salg 20. mai, 

med oppstart 23. mai. Nærmiljøkart under etablering er godkjent 

av Orkdal Kommune. Det utarbeides fire kart til en total kostand 

på kr. 800. Spillemidler forskutteres av Orkdal Kommune. 

Geitryggenkartet blir ferdig synfart 24. mai. 

Turnavd.:  80 – 90 turnere i aktivitet som forberedelse til 

turnstevnet på Røros. I samarbeid med naboklubber skal det  

holdes sikringskurs for trenere. Trenere skal delta ved Salto-uka i 

Malvik i uke 25. Det er sendt henvendelse til arrangøren av Salto-

uka om alle deltagere kan transporteres til Orkanger for deltagelse 

med turnoppvisning under Idrettsparkdagen 25. juni. Dette kan 

utgjøre ca. 100 turnere. 

Stikomiteen:  Kloppa over Rømmesmyra er ferdigstilt. Skitraseen 

over Rømmesmyra ned til Raudåsen veldig blaut. Det kan legges 

klopper på denne strekningen. Ønsker å rydde for å bedre utsikten 

fra Gauphiet. Det vil bli en befaring sammen med Statsskog,  

Ole Richter og Orkla Landbruk. 

Håndballavd: Arrangør for Midt-Norsk regionsamling  

24. – 30. juni i Orklahallen. Marked/økonomiansvarlig kommet 

godt i gang med sponsoravtaler. Mangler bare to trenere. Teknisk 

arrangør av Orkanger-Mester 2011 den 25. juni. Salg på  

Nedre Rømme under Orkangerdagene. Gjensidige håndballskole 

er gjennomført.   

 

 Medlemskontingenten 

Tor Bach orienterte om praksis for utsendelse og registrering av 

medlemskontingenten. 

 

 Orkanger 2011 

Knut Even Wormdal orienterte om OIF-opptoget lørdag 25. juni, 

og fokuserte på betydningen av stor deltagelse. 

 

 Nasjonal innsamling av brukte mobiltelefoner 

Rudolf larsen orienterte om ordningen, som gir OIF kr. 35 for 

hver telefon som samles inn av oss. Oppstart under Verdens 

miljødag 5. juni. Forslag til standardskriv er mottatt fra Telenor. 

Frist for innsamling er 3. oktober. 

 

 Økonomisk oversikt 

Avdelingsmøter må holdes ca. 1 måned etter regnskapsperioder. 

Ved siste innleveringsfrist manglet bilag fra fire avdelinger. Det å 

overholde innleveringsfristen må skjerpes. Det må etableres felles 

mal for utsendelse av krav for treningsavgifter. Økonomien i 

avdelingene synes meget god. Økonomien i hovedlaget er et svakt 

punkt.  

 

 Orienteringer 

-Orkdal idrettsråd har innstilt på kr. 92.000 i kommunalt tilskudd 

 til aktivitet og drift av anlegg. 

 

 



-Marit Mjøen presenterte to alternativ til forslag til ny forside til 

 ny hjemmeside for OIF. 

-Vianor krever OIFs medlemsliste tilsendt for å kunne levere ut 

 bevis i forbindelse med Vianoravtalen. Dette er uaktuelt fra OIF 

 sin side. 

-Frist for innlevering av stoff til Orkanger-Idrett er satt til 27. mai. 

-Det er foretatt nye innbrudd på klubbhuset og kioskvogn. Det  

 vurderes å montere overvåkingskamera, som har spesielle regler. 

 Utstyr koster ca. kr. 20 000 for tre kameraer, som dekker området 

 klubbhuset og kioskvogn. Annet tiltak kan være å montere  

 sensorer på lamper i området. 

-Til fotoutstillinga under Orkanger 2011 planlegges lagt på plater  

 som gjør utstillinga mobil. Det kan benyttes plater på 2 meters  

 høyde og med bredde på 60 cm. Kostnad kr. 700 pr. stk. 

-Mail fra fotballavd. Om deltagelse ved Vannspeilet 2011. 

-Mottatt nabovarsel fra Nilsen og Opøyen for utbygging av’ 

 Orklahallen. 

-NIF inviterer til seminar for aktiviteter for funskjonshemmede 

 23. mai. 

-Oppfordring fra Sør-Trøndelag Idrettskrets om innsending av     

 valg. 

-Det er sendt mail med bekreftelse om fjerning av bjørketrær på  

 OIFs eiendom på Nedre Rømme, langs Geilan. 

-Rudolf larsen har vært i kontakt med Orkdal Kommune for å  

 klargjøre muligheten for utvidelse av parkeringsplass langs 

 Geilan. 

-TrønderEnergi har annonsert midler til fordeling. OIF er tildelt 

 kr. 5 000 under forutsetning av profilering på alle trenings og  

 spilledrakter. 

-Mottatt mail fra Sør-Trøndelag Idrettskrets som ønsker tilsendt 

 anleggsplaner. 

-Rudolf larsen mottatt telefonisk henvendelse fra avisa  

 Sør-Trøndelag om tennisbanen etter at ungdomsrådet i Orkdal 

 ønsker å gi tilskudd til oppgradering. 

-Politiattester sendes Geir Knutzen. 

-Jens Olsen har funnet en OIF-vimpel av eldre dato, og ber om  

 fullmakt til å sette denne i stand.     

 

 

 

....................................  

Knut Even Wormdal 

Referent 

 

 

 


