Orkanger Idrettsforening
Håndball
STYRETS BERETNING
Styret og utvalgene har i sesongen 2004/2005 hatt følgende sammensetning:
STYRET:

ØkonomiUtvalg:

Sportslig
Utvalg

Teknisk
Utvalg:

Leder
Sekretær
Kasserer
Økonomi.leder
Sportslig leder
Teknisk leder
Materialforvalter

Bente Kristin Andersen
ubesatt
Berit By
Oddny Kristiansen
Anita Øberg
Roar Inge Vollum
Berit Kvåle

Leder:
Medlem 1
Medlem 2
Medlem 3
Medlem 4

Oddny Kristiansen
Jannnike Kristiansen
Lene Svinsås
Ingrid Evjen
ubesatt

Leder
Medlem 1
Medlem 2
Medlem 3

Anita Øberg
Øyvind Togstad
Gaute Hoff
Steinar Kvam

Leder
Medlem 1
Medlem 2
Medlem 3

Roar Inge Vollum
Eirik Nielsen
ubesatt
Tordis Mo
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Denne årsberetningen omhandler perioden etter årsmøtet 3. mars 2004 tom 31.12.2004.
Styret har i denne perioden hatt 6 møter og behandlet 32 saker.
Vi har også i denne sesongen hatt bra sportslig aktivitet:
Vi har hatt 8 lag som har deltatt i serie : B11, J11, G13 , J13, J15, J17, G-15 , og damer 4. div I
tillegg har vi 2 grupper i mini : 6-7 og 8-9 , som har deltatt på turneringer.
Økonomisk har avdelingen et overskudd på kr. 64.000,- ved årsskiftet. Dette er en kraftig
forbedring siden i fjor, da vi hadde et underskudd på ca kr. 23.000,- Dette skyldes i hovedsak at vi
leier færre timer i hallen, kombinert med store inntekter fra spilleautomater. Automatinntektene
faller bort 01.07.05 og må erstattes av andre inntektskilder.
Vår største utgiftspost er halleie. Flere kommuner har innført eller vurderer å innføre gratis halleie,
mens det for Orklahallen er signalisert en økning i halleien på 5% fra juni 2005. Etter dette vil 1
time koste 210,-.
Vår avtale med Heimdal Håndball om salg av ULLMAX-produkter er forlenget. Det er lagt et
stort arbeid med å utarbeide rutiner i forbindelse med salg og henting/levering av produkter. Salget
går bra.
Vi har en kreativ økonomiavdelingen – i november arrangerte vi PUB-kveld i Korpshuset. Det var
lite oppmøte (dårlig vær!), men de som var der trivdes. Vi planlegger en ny PUB-kveld, denne
gang Klubbhuset, den 29.04.05.
Etter noen års opphold, hadde vi i fjor vakthold i Lauvåsen Fritidspark. Takk til alle dere som
møtte opp til tross for at det var midt i ferien! Vakthold i Lauvåsen er også aktuelt sommeren
2005.
Vi arrangerte en turnering for mini-/B10 i oktober. Deltakelsen var lavere enn forventet, det er
mulig den ble arrangert for tidlig i sesongen.
Av sportslige prestasjoner vil vi nevnte at Øivind Togstad i OL i Athen sommeren 2004 dømte
semifinalen for herrer. Damelaget valgte å trekke seg fra 3. divisjon pga lange reiser og mange
turnusarbeidende spillere. De har denne sesongen spilt i 4. divisjon.
På bakgrunn av et positivt samarbeid med Orkdal IL og Svorkmo/NOI om J17 og J19 forrige
sesong, ble det satt i gang et arbeid med tanke på en overbygningsklubb for seniorer mellom de tre
klubbene. Finn Sæther har representert OIF i dette utvalget. Styret stiller seg positiv til forslaget
som legges fram fra utvalget.
Det ble arrangert dommerkurs før jul og OIF stilte med 4 deltakere. Disse er nå i full gang med
dømming. Vi håper å få med flere deltakere ved neste kurs som arrangeres.
Bente Kristin Andersen ble valgt inn i styret til NHF Region Midt-Norge på tinget i juni.
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Teknisk utvalg rapporterer om godt oppmøte til kjøkkentjeneste og sekretariat. Vi har denne
sesongen prøvd å lage litt mer stemning rundt arrangementene med musikk, innmarsj og
presentasjon av spillere og målscorere. Dette er noe vi vil jobbe videre med.
Utvalgene har hatt egne møter, se beretning fra de forskjellige utvalg.
Takk til alle som støtter opp om håndballen, både som publikum, sjåfører, til kjøkkentjeneste og
dugnad!

Bente Kristin Andersen
leder
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VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 17. FEBRUAR 2005.
Valgperiode: 01.05.05 – 30.04.06:
STYRET:

Leder
Sekretær
Kasserer
Økonomi.leder
Sportslig leder
Teknisk leder
Materialforvalter

Bente Kristin Andersen
Rannveig Røhmesmo
Berit Bye
Oddny Kristiansen
Anita Øberg
Roar Inge Vollum
Berit Kvåle

2 år (gjenvalg)
2 år (ny)
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
2 år (gjenvalg)

Oddny Kristiansen
Jannike Kristiansen
Kari Hestad
Ingrid Evjen

ikke på valg
ikke på valg
2 år (ny)
ikke på valg

Sportslig utvalg
Leder
Medlem 1
Medlem 2
Medlem 3

Anita Øberg
Tordis Mo
Toril Togstad/Nelly Vollum
Steinar Kvam

Ikke på valg
1 år (ny)
2 år (ny)
ikke på valg

Teknisk utvalg:
Leder
Medlem 1
Medlem 2
Medlem 3
Medlem 4

Roar Inge Vollum
Eirik Nielsen
Kjell Ekset
Sinde Eikli
Robert Kattem

ikke på valg
1 år (gjenvalg)
2 år (ny)
2 år (ny)
2 år (ny)

Økonomiutvalg
Leder:
Medlem 1
Medlem 2
Medlem 3
Medlem 4

Orkanger, 17. februar 2005
For valgkomiteen
Bente Kristin Andersen

