
REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 

 
Avdeling Hovedstyret 

Dato 03.10.2012 Kl.: 18.00 Sted: Klubbhuset 

 

Tilstede 

Fra avd.: Thomas Nordahl Pedersen (atlet), Stig Mjønes (Ulvåshytta), 

Kari Lilleås (håndball), Ann Karin Evjen (orientering),  

Hege Berg (turn), Pia Bæk (svømming), Mona Iren Ebbesen (ski), 

Øyvind Bakken (fotball) og Hans Kringstad (anlegg)  

Fra styret: John Ivar Even, Geir Knutzen, Tor Bach, Eivind Ross, Anne 

Kristin Vullum, Marit Mjøen, Rudolf Larsen, Atle O. Sognli og  

Knut Even Wormdal 

Meldt fravær  

Ikke møtt  

o 

 Arbeidsutvalget for hovedsponsoravtaler 

Øyvind Bakken og Oddvar Ustad representerte utvalget og orienterte fra møter med 

tidligere samarbeidspartner Coop Orkla BA. Alt tyder på at Coop Orkla BA er 

fornøyd slik avtalen har vært gjennomført tidligere. Det har vært innkjøp for  

ca. kr. 700 000. Annen aktuell samarbeidspartner er Orkdal Sparebank, men banken 

ønsker noe tid før nytt møte. Det er innhentet grunnmateriale for å kunne presentere 

OIF overfor samarbeidspartnere. 

 

 

 Avdelingene 

Turnavd. er godt i gang med nytt turnår. På de yngst partiene er det ca. 30 deltagere 

på hvert parti. Skal arrangere KM i turn 25. november. En kvalifiseringskonkurranse 

gjenstår. To grupper fra OIF skal delta i kvalifisering på Røros. Avdelinga er 

bekymret over at det ikke blir vindu i basishallen og stiller spørsmål om det finnes 

muligheter for påvirkning. 

Håndballavd. har god kontroll på økonomien, men er bekymret over store 

leiekostnader i Orklahallen. Samarbeider med Meldal IL på damer senior og jenter 

16 og 18 år. Skal arrangere Coop Prix julecup 3. og 4. juledag. 

Svømmeavd. har holdt treningsleir i Danmark i sommer med 10 svømmere. 

Deltagerne var fornøyd med treningsleiren. Har nylig vært på treningsleir. Mindre 

inntekt i høst på grunn av redusert mulighet for kurs p.g.a. svømmehallen på 

Orkanger er stengt. 

Atletavd. jobber med utleier for å bedre ventilasjonen i lokalene hos utleier  

Orkla MC-klubb. Få deltagere på trening så langt i høst, men venter en bedring på 

nyåret.  

Fotballavd. Sesongen snart avsluttet. Orkla Cup gjennomført ved leie av andre baner 

og Orklahallen p.g.a. dårlig vær. Vel 100 lag deltok på årets cup. God inntekt på 

overnatting. Bra økonomisk omsetning, men økte kostnader for hall og baneleie. 

Venter på kunstgressbane, som vil sikre aktiviteten i forhold til været. 

Stadig flere spillere på aldersbestemte lag, noe som øker behovet for større bane-

kapasitet. Aktiviteten for Diamondslaget er avsluttet for sesongen. 

 

 

Orienteringsavd. nærmer seg sesongslutt. Siste stevne i år holdes til helga. Mangler 

rekruttering, men en del familier har møtt til samlinger i Ulvåsen. Det er startet 

synfaring for nærmiljøkartene. Byåsen IL har tatt kontakt for å samarbeide om større 

løp, bl.a. Midt-Norsk Mesterskap i 2015. Turorienteringa er avsluttet, men har enda 

 



ikke oversikt over deltagelsen.  

Skiavd. har startet med rulleski i Knyken i samarbeid med OIL. Hovedtrenerne er 

fra OIL og foreldre fra OIF hjelper til. Starter treningene på Follo etter høstferien. 

Planlegger tur til Brugsvallarna i Sverige som holdes i slutten av november. Har 

startet med salg av skipegg, som er utstyr for oppbevaring av ski. 

Anlegg. Drifta av klubbhuset er veldig bra med nærmere dobling av leieinntekter 

enn budsjettert. 

Det er gjort en stor innsats i Idrettsparken. Tennisbanen er ferdigstilt og klar for 

skilting. To store dugnader for montering av gjerde rundt friidrettsanlegget. Skibrua 

skal ferdigstilles i høst. Ny kunstgressbane som planlegges er godkjent som prosjekt 

av kulturdepartementet, og vil gi rett til spillemidler. Garderobebygg er tema, men 

ligger noe fram i tid. 

Ulvåshytta startet sesongen i august. Følger et fast mønster i drifta. Jevnt besøk og 

stabil økonomi og drift. Litt utleie til private arrangement. Gratis tilbud til 

barnehager og skoler. Hytte blir mye brukt. 

Dans Det er påmeldt vel 100 deltagere til trening til en forestilling 2. desember.  

24 deltagere deltar på trening på Orkanger og vel 80 i Børsa. Ukentlige treninger i 

ca 10 uker. 

 

 

 

Spillemidler til kjøp av utstyr 

Rudolf Larsen informerte om muligheten for å søke spillemidler til kjøp av utstyr. 

Frist for søknader i år er 8. november.  

 

 Status friidrettsanlegget, tennisbanen og andre anlegg. 

Rudolf Larsen orienterte om status for friidrettsanlegget. Det gjenstår å montere fem 

flaggstender i nordre sving. Stenger er levert og flagg bestilt. Banen er åpnet for 

bruk. Det må koordineres bruk av banen dersom skolene ønsker å bruke den. 

Det planlegges en enkel markering av ferdigstillelse i høst og en offisiell åpning 

våren 2013.  

Et kostnadsoverslag må utarbeides for ny kunstgressbane. Selve prosjektet er 

godkjent som spillemiddelberettiget av kulturdepartementet. 

En fornyelse av søknaden om utvidelse av klubbhuset med ny økonomisk beregning 

må fremmes. 

Planlagt tidtakerbu i Ulvåsen må navngis som sportsbygg for å være 

spillemiddelberettiget. Planlagt bygg er for lite og må planlegges litt større for å 

oppnå spillemidler.  

For nytt garderobebygg mangler grunnmateriale for spillemiddelsøknad. 

 

  

 

 

 

 

 

Økonomi v/Tor Bach 

Det er usikkert om full momskompensasjon gis for utbygde og planlagte anlegg. 

Det blir behov for lånefinansiering i påvente av utbetaling av tilskudd og moms- 

kompensasjoner.  

Resultat for OIF ved utgangen av august viser driftsunderskudd på kr. 1.2 millioner. 

Likviditetssituasjonen er rimelig bra. Hovedlaget har diftsunderskudd på ca. kroner 

750 000. Resultatet er preget av de utbygginger som er i gang. 

Noe avvik for avdelingene. Enkelte avdelinger ligger bedre an enn budsjettert, mens 

andre ligger under budsjett. Det er viktig at avdelingene følger opp åpne poster som 

 



utgjør ca. kr. 185 000, som skyldes ubetalte treningsavgifter. 

Totalt sett er økonomien under kontroll. 

 Orienteringssaker 

-Førstehjelpskurs arrangeres i regi av Idrettsforbundet. 

-Økonomikurs holdes tirsdag 30.10. kl. 18.00 – 21.30 i Orklahallen.  

Invitasjon sendes ut. 

 

 Eventuelt 

Ingen saker tatt opp. 

 

 

 

 

 

 

………………………… 

Knut Even Wormdal 

Referent  

 

          

 

 

 
 


