
REFERAT FRA AVDELINGSMØTE 

 
Avdeling  

Dato  04.02.2014          Kl.  18.30                      Sted:  Orklahallen 

 

Tilstede 

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

Marit Mjøen, Unn Knudsen,  Janne Sommerchild Wiggen og  

Knut Even Wormdal. 

Fra avdelingene:  Thomas N. Pedersen og Øyvind Bakken (fotball), 

Berit Kvåle (håndball), Rolf Wærnes (orientering),  

Tor Erik Sørensen (svømming), Jens Olsen (Ulvåshytta),  

Hans Kringstad (anlegg), Olav Løfshus (ski) og Marie Richter 

(friidrett). 

Terje Sletvold, Orkdal Sparebank, var invitert til møtet for å orientere 

om banken og sponsoravtalen. 

Meldt fravær Eivind Ross, Atle O Sognli og turnavd.. 

Ikke møtt  

 

 

 

Sak   

     

 

    

 

   

Sponsoravtalen med Orkdal Sparebank v/Terje Sletvold 

Terje Sletvold orienterte om at avtaler tidligere var inngått med noen 

avdelinger hver for seg. Senere er det etablert avtale med OIF som 

hovedsponsoravtale. Videre ble det orientert om bankens markedsområde. 

Det ble henstilt om at avdelingen tenker gjennom hvordan banken kan bli 

synlig på trenings –og konkurransetøy. 

 

     

 

    

 

    

Informasjon fra avdelingene. 

Svømming har stor aktivitet og deltatt i Trøndersvøm, og selv arrangert 

Orkangersvøm med 31 deltagere. Godt gjennomført på ca. 3 timer. Mye 

folk. Det er kommet forespørsel fra Orkanger barneskole om svømmekurs 

for invandrerbarn. Det tenkes oppstart når badet stenger for allmennheten. 

Friidrett er ikke kommet i gang. Det er skaffet tre trenere. 

Skiavdelinga har liten aktivitet pga lite snø. ST-karusell utsatt til 1. mars. 

Sprinten er avlyst. Johan Evjens Minnerenn er utsatt. 

Håndball har stor aktivitet. Gjensidigeskolen er fullbestilt.  Skal 

arrangere miniturnering. 

Fotball er midt i innendørssesongen. Det er arrangert tre innendørscuper. 

G 16 ble trønderske mestere i futsal. 

Ulvåshytta har godt besøk på tross av mangel på snø. Kjøkkenet er pusset 

opp, noe som styret er fornøyd med. Det er lagret mye i kjelleren som 

skaper uorden.  

 

 

 

 

 



Anlegg. Ikke så mye nytt siden forrige avdelingsmøte. Det mangler  

ca. 1 million for fullfinansiering. Det jobbes med sluttfinansieringen, og 

det er tro på å komme i mål. Det er plan for ferdigstillelse av baner til 

senest 1. august. Klubbhuset er under utbedring. Det er laget tre 

alternative forslag til intern husleiefordeling. Husleie til store arrangement 

foreslås økt fra kr. 2 000 til kr. 5 000 ved ekstern utleie. For OIF-

medlemmer forslås en leiepris på kr. 4 000. Klubbhuset vil ha en helt 

annen standard etter oppussingen.  

Orientering er utenfor sesong. Det planlegges for kommende sesong og 

Midt-Norsk Mesterskap i 2015. Det vil bli forsøkt å finne en 

hovedsponsor og sponsorer for de enkelte løp. 

    

 

    

Økonomi v/Tor Bach. 

Det ble orientert om resultatet for 2013 så langt. Resultatet før eventuelle 

korrigeringer er kr. 567 000. De fleste avdelinger har driftsoverskudd. 

Aktiviteten i atletavdelinga er så lav at den vurderes lagt under hoved-

styret.  

 

    

 

 

   

    

Fordeling av sponsormidler 

Det er laget forslag til en fordelingsnøkkel på sponsormidler på  

kr. 335 000, hvor hovedstyret beholder 50% og resterende fordeles etter  

driftskostnader. Det ble en drøfting på forslaget. Styret tar med 

synspunkter som er fremkommet til endelig budsjettforslag for 2014.  

 

     

 

Drift av klubbhuset. 

Orientert under informasjon fra Anlegg. 

 

 Orienteringssaker 

-John Ivar Evjen, Tor Bach og Knut Even Wormdal har vært i møte med  

  senterleder Roy Johansen ved OTI-sentret for drøfting av mulig  

  samarbeid. 

-Avklaring av sak med nabo av Idrettsparken etter utbygging av friidretts- 

 anlegget kan være avklart innen kort tid. 

-Det er sendt liste til avdelingslederne over medlemmer som ikke har 

  betalt medlemskontingent.   

 

 

 

 

 

………………………… 

Knut Even Wormdal 

Referent 

 

 

 


