
REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 

 
Avdeling  

Dato 30.05.2012               Kl.: 19.00                       Sted:  Klubbhuset 

 

Tilstede 

Fra styret:  John Ivar Evjen, Rudolf Larsen, Geir Knutzen, Tor Bach, 

Eivind Ross, Anne Kristin Vullum, Atle O. Sognli og  

Knut Even Wormdal. 

Fra avd.:  Hans Kringstad (anlegg), Oddvar Ustad (håndball),  

Tor Erik Sørensen (svømming), Thomas N. Pedersen (atlet), Hege Berg 

(turn), Mona I Ebbesen (ski), Edel Guldseth(o-avd.) og  

Thomas N. Pedersen (fotball). 

Meldt fravær  

Ikke møtt Ulvåshytta 

 

 

Sak nr. 

 

Begrunnelse 

 

Vedtak 

 

 
Orienteringer 

-Rudolf Larsen orienterte fra klubbutviklingsmøte 22. mai. Der ble 

 det gjennomgått hva som er gjennomført og ikke gjennomført siden 

 forrige klubbutviklingsmøte. Det ble besluttet en del retningslinjer 

 som ble referert i avdelingsmøtet. Dette er ting styret vil komme  

 nærmere inn på ved annen anledning. 

-Det kommer mye post i postboksen som leder henter post fra.  

 Avdelinger som bestiller forsendelser pr. post må melde  

 OIF med c/o-adresse som adressemottaker.    

-Kasserer Tor Bach orienterte om retningslinjer og rapporteringer 

 fra Optimal Regnskap. Kasserer ber om tilbakemelding på ting som 

 mangler eller ønskes endret. Totalt sett betraktes oppstarten som 

 positiv.   

-Møte i Orkdal idrettsråd 16. juni hvor LAM-midler skal fordeles. 

 

 

 Økonomi 

Kasserer Tor Bach orienterte om regnskapsresultatet  pr. 30. april 

for avdelingene og hovedlaget. OIF samlet har et overskudd på 

kr. 42 778 mot et budsjettert underskudd på kr. 191 749.   

 

 Friidrettsanlegget 

Rudolf L arsen orienterte om status i utbyggingen, som er i rute. 

Orkla Maskin avslutter sitt oppdrag i løpet av juni. Anlegget ventes 

ferdigstilt først i september med unntak av gjerdet rundt banen. 

Gjerdet skal monteres på dugnad. 

 

 Tennisbanen 

Det er mottatt et tilskudd fra Orkdal kommune til å sette banen i 

stand. Det er foretatt skogrydding rundt banen. Nytt gjerde skal 

monteres og nye nett anskaffes. Ungdomsrådet og Orkdal AUF skal 

kontaktes for å ta løpende rydding ved bruk av banen.  

 

   



Orkanger 2012 

Orkanger Aktivum markerer i år sitt 50 årsjubileum. Det har vært 

holdt møter med representanter fra medlemsorganisasjonene. Det er 

besluttet felles deltagelse ved utstilling og opptog. Hovedstyret  

tar ansvar for utstillingen, som skal holdes på Frivilligsentralen. 

Opptoget skal holdes lørdag 23. juni. Toget går fra Orkanger 

barneskole kl. 13.30, passerer ”Langbordet i Orkdalsveien” til 

Møbelringen. Hver enkelt avdeling må sørge for at flest mulig stiller 

i toget med drakter og eventuelt annet utstyr.  

 Skiavd. 

Forbereder Bråttåbjønnj. Har kjøpt OIF-telt og målportal.  

Ingen treningsaktivitet rettet mot ski, men mange utøvere deltar i 

trening innen andre grener.  

 

 Turn 

Skal delta på kretsturnstevne i Rissa f.k. helg. Skal arrangere 

sommerturn med aktiviteter på dagtid og sosiale kvelder. Noen OIF-

turnere skal delta på EuroGym i Portugal. Sikringskurs skal holdes i 

Orklahallen for trenere fra Trøndelag. Håper å rekruttere trenere til 

høsten slik at tilsvarende aktivitet som siste sesong neste sesong.  

Promoteringsvideo vil bli laget av Christian Falch. 

 

 Fotball 

Kommet midt i sesongen. Står aktivitet i alle lag. 6-åringene er 

kommet godt i gang. Orklacup arrangeres helga 15. september. 

Forberedelsene er kommet i gang. Inkluderingsutvalget er kommet i 

gang med FFU lag. 

 

 Atlet 

Liten aktivitet for tiden. Det har vært avtale med Ten 4 Life om å 

disponere avdelingas treningslokale mot godtgjørelse. Avtalen er 

opphørt fra 30. mai. 

 

 Orientering 

Sesongen er kommet i gang. Orkla-Gaulakarussellen og 

turorienteringa er kommet godt i gang. Skal arrangere 

bedriftsorientering i Ulvåsen. Klubbmesterskapet skal holdes på 

Geitryggenkartet. Forespørsel fra kretsen om å delta med å arrangere 

Midt-Norsk Mesterskap sammen med Byåsen IL. 

 

 Svømming 

Har deltatt blant annet iTrøndersvøm og NTNUI-sprinten. Skal 

førstkommende helg delta på stevne i Kristiansund.   

 

 Håndball 

For tiden liten aktivitet. Jobber med å skaffe trenere til neste sesong. 

Mange lag er innmeldt til kretsen. Aktiviteten blir stor. Det skal 

arrangeres tre turneringer. Talentsamlinger for tre aldersklasser skal 

holdes i Orklahallen. 

 

  

 

 

 



OIF Anlegg 

OIF-anlegg driver Idrettsparken og Klubbhuset. Klubbhuset har stor 

utleie og betydelig mer inntekt på utleie enn budsjettert. 

Klubbhuset har store strømkostnader. Andre oppvarmingskilder som 

varmepumpe vurderes. Stort press på bruk av baneanleggene. 

 Orkanger-Idrett 

Frist for innlevering av stoff var 29. mai. Distribusjon senest uke 24. 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Knut Even Wormdal 

Referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


