
REFERAT FRA AVDELINGSMØTE/JULEMØTE 

 
Avdeling  

Dato 10.12.2013.         Kl.   18.00                 Sted:  Ulvåsen 

 

Tilstede 

Fra hovedstyret; John Ivar Evjen, Geir Knutzen, Tor Bach,  

Marit Mjøen, Unn Knudsen, Atle O. Sognli og Knut Even Wormdal. 

Fra avdelingene: Thomas N. Pedersen (fotball),  Hans Kringstad 

(anlegg), Ann Karin Solemsløkk (friidrett), Elisabeth Olsen Mule 

(svømming), Rolf Wærnes (o-avd.), Hege Berg (turn) og  

Stig Mjønes (Ulvåshytta). 

Meldt fravær Eivind Ross 

Ikke møtt Skiavdelinga. 

 

Sak nr. Begrunnelse Vedtak 

     

 

 

 

 

    

Avdelingene 

Håndballavd: Stor aktivitet, har gjennomført minicup i oktober og 

arrangerer Bringserien fk. helg. Kontroll på økonomien. 

Fotballavd.: Skal arrangere innendørscuper. Ingen aktivitet for de 

yngste. Arrangerer trenerkurs på vegne av kretsen. Mange har gått 

trenerkurs, og en del av disse blir brukt til treneropplæring. Siste 

sesong deltok ca. 400 spillere. Økning i aktivitet gjør at det innen  

2-3 år vil være ca. 500 aktive. Deltok på seminer i kretsen i 

november. Klubbhåndbok skal etableres. Avdelinga kan bli betraktet 

som kvalitetsklubb gjennom organisering og tiltak. Dette er et nytt 

tiltak i Norge. 16 klubber i Sør og Nord-Trøndelag skal delta på 

opplegget. 

Anlegg: Kunstgressbanene blir ferdigstilt i juni 2014. Veldig bra 

driftmessig i Idrettsparken gjennom frivillig person. Klubbhuset går 

underskudd, og økonomiske tiltak må iverksettes.  

Friidrett: Spent på oppslutningen om aktiviteten. Bra oppstart, men 

noe frafall i foregående sesong. Har et ønske om innendørs trening, 

men mangler ressurser til dette. Det må gjøres en jobb for at flere 

kan delta. Utstyr og bane gjør at det bør ligge til rette for god 

aktivitet. 

 Svømming: Skal arrangere julesvøm. Fire svømmere er kvalifisert 

til KM. Stadig vekst i avdelingen. Ikke mye aktivitet nå, men starter 

for fullt på nyåret. Fellesmøte mellom hovedstyret og avdelingsstyret 

12. desember angående ny svømmehall. 

O-avd: Forbundet holder møter med de enkelte klubber. OIF har 

deltatt med fire personer som har utarbeidet en detaljplan, særlig 

rettet mot rekrutteringen. Arbeider med nytt o-kart i Knykenmarka. 

Spillemiddelsøknad er sendt inn og tatt inn på kommunens Plan for   

Idrett og fysisk aktivitet. Skal arrangere bedriftsløp i Ulvåsen 24. 

juni, med stor deltagelse. Arrangerer Orkla-Gaulakarusell 27. august. 

Mellom 15 og 20 unge aktive har deltatt på treninger. 

 



Turnavd.: Turnavd. har tatt i bruk basishallen. Utstyret er kommet 

på plass. Mindre plass enn i Gammelhallen, men mer effektiv i drift.  

Det er blitt gull og 2 bronse i KM. 15 turnere skal delta på 

kretssamling til helga. Juleavslutning med stor deltagelse siste helg. 

Har tatt juleferie, og starter for fullt etter jul. Det er gitt nytt tilbud til 

voksne. 

Ulvåshytta: Midt i sesongen, med varierende besøk, men jevnt bra. 

Pusset opp noe på kjøkkenet. Brøytinga fungerer bra. 

     

 

 

 

    

Økonomi v/Tor Bach 

Håndballavd. har et underskudd, men dette er normalt i forhold til 

periodiseringen. Økonomien under kontroll.  

Det vurderes å legge ned atletavdelinga som egen regnskapsenhet, og 

under hovedstyret i likhet med dans.  

Fotball har et rimelig godt resultat og stor omsetning. Avdelinga har 

gjort innsparinger på kostnadssiden. En buffer er godt å ha mot 

halleie utover vinteren. 

Skiavdelinga har økonomisk kontroll. Klubbhuset går underskudd, 

og det må legges en økonomisk plan for dekning av kostnadene. 

Intern leiepris kan være en løsning som kan vurderes. Ulvåshytta har 

en sikker økonomisk drift. 

Generelt sett er økonomien rimelig gunstig i alle avdelingene, med 

unntak av atlet. Det er viktig med god økonomistyring i avdelingene. 

Det er forsøkt å finne et godt system for medlemskontingent og 

treningsavgifter. NIF har utarbeidet et system som kasserer og 

medlemsansvarlig skal gå gjennom med regnskapskontoret. 

Hovedkasserer anbefaler at det etableres prosjektregnskap der det er 

naturlig. 

 

       

 

    

Barneidrett, orientering fra møte om barneidrett. 

Det har vært holdt møte hvor representanter fra Sør-Trøndelag 

Idrettskrets og Leinstrand IL orienterte om forskjellig metoder for 

idrettsskole. Orkdal Kommune er en av få kommuner i Sør-

Trøndelag som ikke har etablert idrettsskole. I OIF ligger alt til rette 

for at idrettsskole kan etableres. Tilskudd kan gis dersom det 

etableres et opplegg som kan godkjennes innen retningslinjer for 

idrettsskoler. Det kan startes i det små og videreutvikles over tid.   

 

 Politiattester 

Det tar dessverre lang tid før alle har sendt inn søknad. Det er viktig 

at attester skaffes. Avdelingene må selv følge opp at alle voksne 

ledere skaffer attest. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Kunstgressbanen og Klubbhuset v/Øyvind Togstad 

Klubbhuset er drevet på dugnad. Halvard Erlandsen som har vært 

leder har gjort mye renholdsarbeid. Vanskelig å øke inntekten på 

ekstern leie. Utgiftssiden er utfordringen.  

Enkelte avdelinger har utstrakt bruk av klubbhuset. Det må bli en 

fordeling etter bruk av huset. Det er utarbeidet modell for intern leie, 

hvor kr. 60 000 er målet. En kostnadsfordeling kan være etter antall 

aktive i avdelinger, forhåndsfastsatt eller  inntekter/omsetning. Det 

må fremmes forslag på årsmøtet i 2014. For tiden er det ikke 

tilgjengelig ressurs til å ta ansvar. Det er for tiden ansatt renholder. 

 

Opprinnelig kostnad for kunstgressbanen var beregnet til 

ca. 10.5 mill. Etter dette er det besluttet en reduksjon i størrelse på 

oppvarmet kunstgressbane og etablering av en 7-erbane. Totalt er det 

kostnadsberegnet kr. 12.5 mill. Det gjenstår 1 mill. i finansiering. 

En forutsetning av en samarbeidsavtale med Orkla FK er at OFKs 

bane skal være klar/ferdig rehabilitert innen IKAS dannes1. januar 

2015. Området mellom Tverradkomsten og kunstgressbanen skal 

opparbeides som lagerplass for mål etc. 

I juni vil dagens kunstgressbane være stengt. I tre uker i sommer vil 

bare hovedbanen og slitebanen kunne benyttes. Dette blir en 

utfordring, men kretsen har fått melding om å ta hensyn til dette i 

kampoppsettet.  

Eventuelt 

-Det har tidligere vært drøftet fastleie av betalingsterminaler. Dette 

må den enkelte avdeling ta beslutning om. Det er imidlertid 

 mulig å leie terminal for kr. 100 til enkeltarrangement.   

 

             

 

 

………………………… 

Knut Even Wormdal 

Referent 

 

 

 


