
19.10.2011 Developing people - creating value 1 

Orkanger Idrettsforening 

Mange avdelinger og utvalg,- EN Idrettsforening 

Strategisamling 28.april 2010 
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Orkanger Idrettsforening 

Mange avdelinger og utvalg,- EN Idrettsforening 

 

1. Organisasjonsplan - slik jobber vi 

 v/ OIF-leder Rudolf Larsen  

2. Etiske retningslinjer 

 v/ OIFs nestleder Ove Aanonsen  

3. Protokoller og rutiner  

 v/ OIF-sekretær Knut Even Wormdal  

4. Økonomiske retningslinjer  

 v/ OIF-kasserer Tor Bach  

5. Strategi for Idrettsparken,  

 OIFs innspill til kommunedelplanen "Orkdal 2040” 

  v/ OIFs nestleder Ove Aanonsen  

DAGSORDEN: 

http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
http://www.svomming.no/index.php?menuid=0
http://www.styrkeloft.no/wfNews.aspx?orgelementid=394
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Orkanger Idrettsforening 

Mange avdelinger og utvalg,- EN Idrettsforening 

Mål med møtet: 

Skape samhold og jobbe sammen for å gjøre OIF til en 

samlende og fremtidsrettet idrettsforening. 

Mange avdelinger og utvalg,- EN Idrettsforening 

Noen virkemidler: 

•Etterlevelse av OIF’s lover, regler og retningslinjer. 

•Gode og felles rutiner 
•Økonomi 

•Referater/Protokoller 

•Materiell 

•Kommunikasjon med hverandre,- ikke om hverandre 

•Felles stemme utad. 

•Aktiv i utviklingen av anlegg og aktiviteter.  

http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
http://www.svomming.no/index.php?menuid=0
http://www.styrkeloft.no/wfNews.aspx?orgelementid=394
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Orkanger Idrettsforening 

Mange avdelinger og utvalg,- EN Idrettsforening 

Mange avdelinger og utvalg,-  

EN Idrettsforening 

Lov for Orkanger Idrettsforening, godkjent av STIK 20.01.2010. 

 

§ 10  Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i  

 mars måned. 

§ 12  Årsmøtets oppgaver,  

 Pkt. 9 Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

 Pkt. 10 c: Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt   

 organisasjonsplan 

Slik jobber vi. 

http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
http://www.svomming.no/index.php?menuid=0
http://www.styrkeloft.no/wfNews.aspx?orgelementid=394
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Klubbhuset 

Stikomite 

Årsmøte 

Hovedstyret 

Skøyter Ski Svømming Friidrett Atlet Orientering Turn Håndball Fotball 

Idrettsmerke- 

utvalget 

Ulvåshytta 

AVDELINGER 

KOMITEER/UTVALG 

Idrettspark- 

utvalget 

Protokollkomite 

Ulvåsveien 

Dans 

Valgkomite 

Hedersbevisninger 

Slik jobber vi. 

http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
http://www.svomming.no/index.php?menuid=0
http://www.styrkeloft.no/wfNews.aspx?orgelementid=394
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Mange avdelinger og utvalg,- EN Idrettsforening 

§ 15 Idrettslagets styre 

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste 

myndighet mellom årsmøtene. 
Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtet og overordnede idrettsmyndigheters  

vedtak og bestemmelser. 

2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en  

forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på  

årsmøtet/ting eller av overordnet organisasjonsledd.  

Styret skal videre påse at idrettslaget har en tilfredsstillende  

organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og har  

en forsvarlig økonomistyring. 

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle 

oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. 

4. Representere idrettslaget utad. 

Slik jobber vi. 

http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
http://www.svomming.no/index.php?menuid=0
http://www.styrkeloft.no/wfNews.aspx?orgelementid=394
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Orkanger Idrettsforening 

Mange avdelinger og utvalg,- EN Idrettsforening 

§ 16 Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger.  

 Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger,  

 og hvordan disse skal organiseres og ledes.  

 Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av  

 idrettslagets organisasjonsplan, jfr. § 12 pkt. 9. 

  
For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, 

og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller  

representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse. 

 

AVDELINGSMØTER 

Slik jobber vi. 

http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
http://www.svomming.no/index.php?menuid=0
http://www.styrkeloft.no/wfNews.aspx?orgelementid=394
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Mange avdelinger og utvalg,- EN Idrettsforening 

Alle skal behandles med respekt.  
Dette gjelder både egne aktive, motstandere, dommere, ledere og trenere samt publikum.  
Denne holdningen skal vi i tillegg sørge for å spre i idrettsforeningen. 
 
Ivareta mellommenneskelige aspekt.  
Ikke alle kan bli gode idrettsutøvere, men alle kan bli gode mennesker.  
Dette skal ledere i Orkanger Idrettsforening fokusere på. 
 
Være positiv!! 
Vi skal alltid forsøke å ha et positivt fokus, godt humør og vise vilje/evne til samarbeid.  
Det kan være høyst ulike årsaker til at en person er i dårlig humør ved ankomst trening eller konkurranse.  
Vi skal sørge for at denne følelsen ikke er forsterket når vedkommende forlater trening eller konkurranse. 
 
Være inkluderende: 
Når nye aktive kommer til OIF har vi som ledere/trenere et særskilt ansvar for å inkludere vedkommende  
i gruppa.  Bruk gjerne gruppas kaptein/leder som verktøy i denne inkluderingsfasen, 
og legg så godt som mulig til rette for at vedkommende person finner sin plass i gruppa så raskt som mulig. 
 
Representasjon: 
Når vi reiser på arrangement eller på annen måte representerer Orkanger Idrettsforening plikter vi å  
oppføre oss på en slik måte at OIF ikke bringes i vanry.  
Bruk av rusmidler ifbm idrettslig aktivitet skal ikke forekomme. 
Vi forsøker derimot å være gode ambassadører for OIF, og gjør vårt beste i forhold til å  
videreføre disse holdningene til aktive og andre som følger gruppen. 

Etiske retningslinjer. 

http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
http://www.svomming.no/index.php?menuid=0
http://www.styrkeloft.no/wfNews.aspx?orgelementid=394
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Mange avdelinger og utvalg,- EN Idrettsforening 

 

VERDIER 
OIF’s KJERNEVERDIER ER: 
    
MOTIVASJON 
OIF SKAL STIMULERE TIL INNSATS OG DELTAGELSE I INDIVIDUELLE OG FELLES AKTIVITETER.  
OIF’s AMBISJON ER Å GI UTØVERNE GODE OG MOTIVERTE TRENERE OG LEDERE 
  
TRIVSEL 
MED TRIVSEL MENER VI Å SKAPE EN MØTEPLASS FOR EGENUTVIKLING OG MESTRING I ET TRYGT MILJØ 

 BASERT PÅ SAMHOLD, RESPEKT, FELLESSKAP OG ENGASJEMENT. OIF VIL LEGGE STOR VEKT PÅ TRIVSEL. 
OIF SKAL VÆRE EN FLOTT IDRETTSFORENING Å VÆRE I FOR VÅRE AKTIVE, LEDERE 
SAMARBEIDSPARTNERE OG STØTTEMEDLEMMER 
   
ALLSIDIGHET 
MED ALLSIDIGHET MENER VI AT OIF SKAL GI ET VARIERT TILBUD TIL ALLE SOM VIL DRIVE IDRETT  
UANSETT ALDER OG KJØNN. TRENINGER SKAL VÆRE VARIERTE, OG DET SKAL LEGGES TIL RETTE  
FOR AT DEN ENKELTE UTØVER SKAL HA ANLEDNING TIL Å DELTA I FLERE AKTIVITETER 
   
TOLERANSE 
MED TOLERANSE FORSTÅR VI AT ALLE KAN BIDRA MED NOE VERDIFULLT,  
SELV OM VI HAR ULIK BAKGRUNN, ØNSKER OG BEHOV  
 

UTVIKLING? 
MED UTVIKLING MENER VI AT AKTIVE, LEDERE OG TRENERE SKAL HA MULIGHET TIL UTVIKLING I SINE ROLLER 
 

MILJØ 
OIF SKAL INNRETTE SIN AKTIVITET TIL DET BESTE FOR MILJØET. 
 

VISJON 
OIF SKAL LEGGE TIL RETTE FOR GOD IDRETTSLIG OG SOSIAL  
AKTIVITET MED KVALITET I NÆRMILJØET  

http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
http://www.svomming.no/index.php?menuid=0
http://www.styrkeloft.no/wfNews.aspx?orgelementid=394
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 Glede og trivsel 
Alle de gode og sterke opplevelser og følelser som oppstår under utøvelsen av 
idrett. Idrettsgleden og ikke minst trivselen har verdi i seg selv. Den kan være 
knyttet til både egen, medspiller, og motspillers aktivitet, eller kan oppleves av 
lagledere, trenere, foreldre og publikum  

 Felleskap 
Det å oppleve samhørighet og samhold med andre mennesker, enten det er i det 
lokale og nære idrettslivet eller i de nasjonale og fjerne idrettsbegivenhetene. 
Idrett er med på å skape identitet, samtidig som den bygger broer mellom 
mennesker, nasjoner og kulturer.  

 Helse 
Den positive virkning idrett har på utøverens fysiske, psykiske og sosiale helse. 
Idrett kan forebygge skader og sykdom, og den kan benyttes i terapeutisk 
sammenheng. Idrett er med på å skape en generell følelse av velvære.  

 Ærlighet 
Det å følge de vedtatte reglene, og å opptre på en redelig og verdig måte i alle 
situasjoner uavhengig av regelboka. I dette ligger bl.a. det å tape og vinne med 
verdighet, å respektere med- og motspillere, å kjempe drabelig til siste slutt.  

Idrettens 4 grunnregler. 

http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
http://www.svomming.no/index.php?menuid=0
http://www.styrkeloft.no/wfNews.aspx?orgelementid=394
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Protokoller og rutiner  
REFERAT FRA STYREMØTE 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 19.11.08.            Kl.:   19.00                     Sted: Orkdal Rådhus 

 

Tilstede 

Rudolf Larsen, Ove Aanonsen, Vibece Larsen, Morten Stub,  

Else-Britt Evjen og Knut Even Wormdal.  

Marit Mjøen deltok i behandlingen av sak 74,75 og 76. 

Eystein Løkken var til stede ved behandling av sak nr. 74/08. 

Meldt fravær Ruth Thoresen 

Ikke møtt  

 

 

Sak nr. 

Sak 

Bakgrunn for saken 

 

Vedtak 

 

 

 

 

74-08 

 

Søknad fra Fotballavd. – g 16-

laget 

Det har vært avholdt møte den 12. 

nov 

mellom ST Fotballkrets, OIL, OIF 

og 

Orkla FK for å drøfte overføring av 

aldersbestemte lag f.o.m. 13-årslaget 

til Orkla FK. Det er ikke blitt 

oppslutning om dette. Fotballavd. 

søker om overføring av G 16-

årslaget av sportslige grunner. 

OIF G 16-lag overføres til Orkla FK 

sesongen 2009. Dette er et 

prøveprosjekt med ett års varighet 

og opphører dersom ikke annet 

bestyemmes. Det forutsettes at OIL 

og Orkla FK godkjenner ordningen 

eller at OIL overfører sitt G 16-lag 

til Orkla FK. Det utarbeides en 

samarbeidsavtale for prosjektet. 

 

 

 

75-08 

 

Anbud for trykking av Orkanger-

Idrett. 

Det er innhentet anbud fra Orkla 

Grafiske og Grytting AS. Orkla 

Grafiske har laveste anbud, men med 

papirtykkelse på 115 mgr. Mot 

Grytting 130 mgr. 

Orkla Grafiske tildeles oppdraget 

med trykking av nummer 2/2008 av 

”Orkanger-Idrett” p.g.a. laveste pris. 

 

76-08 

 

”Orkanger-Idrett” 

Marit Mjøen orienterte om innlevert 

stoff. 

 

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

          Rudolf Larsen          Ove Aanonsen         Vibece Larsen 

 

 

 

 

 

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

          Morten Stub          Else-Britt Evjen           Marit Mjøen 

 

 

 

 

 

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

        Knut Even Wormdal 

Nøyaktig utfylling av opplysninger: 
•Møtt/ikke møtt 

•Dato og sted 

Fortløpende saksnummer. Sak nr og år 

Overskrift på saken,- understreket 

Hva gjelder saken 

Vedtak! 

Underskrives av oppmøtte styremedlemmer. 

Underskrevet referat settes inn i protokoll. 

Referat sendes hovedstyret som orientering 

Eks. referat 

http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
http://www.svomming.no/index.php?menuid=0
http://www.styrkeloft.no/wfNews.aspx?orgelementid=394
OIF-REFERAT FRA STYREMØTE 17.02.2010.doc
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Økonomi og regnskap  

 

•  Kontantprinsippet, ref. tidligere møter med kasserere 

 

•  Treningsavgifter, ref. tidligere møter med kasserere. 

 

•  Prosjekter - prosjektregnskap  (vedlegg) 

 

•  Timebelastning (vedlegg) 

Regnskapsrutiner 

http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
http://www.svomming.no/index.php?menuid=0
http://www.styrkeloft.no/wfNews.aspx?orgelementid=394
Prosjekt 1000.pdf
Timefordeling på avdelingene.pdf
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Tidsfrister regnskap Økonomi og regnskap  

• Regnskapsperm hver måned – kontantprinsippet  

• Den 15. i hver måned I klubbhuset unntatt juli 

• Regnskapsrapporter hver 2. måned. 

• Pr. mail til  kasserere. Kasserer sender videre til leder og 

øvrige medlemmer av avdelingsstyret. 

• Budsjettoppfølging på avdelingsmøte 

• Budsjettering i desember - januar 

• Presentasjon av budsjett i januar måned 

Avdelingsresultat 

Resultat pr. feb 

http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
http://www.svomming.no/index.php?menuid=0
http://www.styrkeloft.no/wfNews.aspx?orgelementid=394
Avdelingresultat pr. 28.02.10.pdf
Resultat pr. 28.02.10.pdf
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Ansvar kasserer Økonomi og regnskap  

• Betale alle regninger  

• Ingen kontantkasser 

• Ta vare på alle bilag 

• Følg opp bilag som mangler  

• gi avdelingsleder beskjed ved problem 

• Regnskapsbehandling 

• Sortere og kontere betalte faktura/bilag. 

• Avstemme betalte faktura/bilag mot månedlig kontoutskrift. 

• Levere regnskapsperm i tide! 

• Alle regninger skal være betalt! 

• Levere lønnsgrunnlag sammen med regnskapsperm. 

 

http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
http://www.svomming.no/index.php?menuid=0
http://www.styrkeloft.no/wfNews.aspx?orgelementid=394
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Mange avdelinger og utvalg,- EN Idrettsforening 

Ansvar avdelingsleder Økonomi og regnskap  

• Budsjettoppfølging mot regnskap 

• Rapportering til styret i OIF 

• Følg opp dine styremedlemmer! 

• Kasserer 

– blir bilag levert i korrekt stand i tide? 

– Blir retningslinjer overholdt?  

– Kontantbeholdning – bruk av kasse 

– Oppgjørsskjema 

– Antall bankkonti 

– Er all aktivitet i avdelingen registrert i regnskapet? 

• Medlemsdatabase – oppfølging – er våre aktive innmeldt i OIF? 

– Hver avdeling må ha sin medlemsansvarlige! 

 

http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
http://www.svomming.no/index.php?menuid=0
http://www.styrkeloft.no/wfNews.aspx?orgelementid=394
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Frikort
2009

Orkanger Idrettsforening
Fri adgang til alle OIF-arrangement

Navn: Rudolf Larsen

R udolf  Larsen    

FRIKORT. 

Innehas av Hovedstyrets  

medlemmer og gir fri  

adgang til ALLE  

arrangement i OIF-regi. 

Frikort  

http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
http://www.svomming.no/index.php?menuid=0
http://www.styrkeloft.no/wfNews.aspx?orgelementid=394
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1. Skriv på avdeling/gruppe 

2. Fyll ut felt A og C 

3. Lever til Politiattestansv. 

4. Skjema registreres hos ansv. 

5. Ansv. Sender til Politi 

6. Politi sender til søker 

7. Søker viser til ansv. 

8. Ansv. Registrerer i oversikt. 

Ansvarlig politiattester OIF: 

Ove Aanonsen 

Politiattester  

Alle med tillitsvalg i OIF’s organisasjon 

Skal fylle ut ”Søknad om politiattest” 
•Styremedlemmer 

•Trenere og lagledere 

http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
http://www.svomming.no/index.php?menuid=0
http://www.styrkeloft.no/wfNews.aspx?orgelementid=394
Søknadskjema for politiattest.pdf
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Mange avdelinger og utvalg,- EN Idrettsforening 

Orkanger Idrettsforenings innspill 

I  kommunedelplanen ”Orkdal 2040” 

 

SLIK ØNSKER  

ORKANGER IDRETTSFORENING 

AT IDRETTSPARKEN SKAL 

UTVIKLES.  

 

http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
http://www.svomming.no/index.php?menuid=0
http://www.styrkeloft.no/wfNews.aspx?orgelementid=394
../Idrettsparken/Orkanger Idrettspark utvikling og fremtid.doc
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http://www.gymogturn.no/t2.asp?p=4293
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