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Tilstede Øyvind Togstad, Berit Kvåle, Oddvar Ustad, Kari Lilleås, Tove 
Eli Larsson (referent) 

Meldt fravær Ola Haugen, Kristine Eker 
 

Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

06/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader 
07/12 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 09.01.2012 Ingen merknader 
08/12 Konstituering styret 2012/2013 

• Styret er fulltallig iht valg på årsmøtet 20.02.2012.  
Vedtatt uten 
anmerkninger 

09/12 Utvalgsmedlemmer 2012/2013 
• Teknisk; alle verv bemannet. 
• Marked/økonomi; alle verv bemannet. 
• Sportslig; Mangler ett medlem. 

Sportslig leder sørger 
for at vacant 
komiteverv blir 
bemannet 

10/12 
 
 

Gjennomgang av Organisasjonsplan 2012/2013 og 
Sportsplan 2012-2014 
• Organisasjonsplan 2012/2013; Verv, arbeidsoppgaver 

og ansvar tydeliggjort. Organisasjonsplanen bør 
benyttes aktivt av alle utvalgsmedlemmer. 

• Sportsplan 2012-2014; Gjennomgås med trenerne og 
laglederne i august 2012. 

Organisasjonsplan 
2012/2013 og 
Sportsplan 2012-2014 
vedtatt med de 
anmerkninger som er 
anført. 

11/12 Roller, opptreden, lojalitet etter gjennomførte 
prosesser i styret 
• Styrets medlemmer er inneforstått med 

lojalitetsprinsippene som gjelder innen OIF Håndball. 

Vedtatt uten 
anmerkninger 

12/12 Treningsavgift sesongen 2012/2013 
• Styreleders forslag til satser for treningsavgift med 

tilhørende brev fremmet for styret.  

Vedtatt uten 
anmerkninger 

13/12 Samlinger sommeren 2012 med OIF håndball som 
teknisk arrangør 
1997-modeller; 100 spillere i perioden 22.-24.06.2012 
1996-modeller; 60 spillere i perioden 26.-28.06.2012 
1995/94-modeller; 50 spillere i perioden 29.06-01.07.2012 
OIF står ansvarlig for kost og losji, samt leie av hall. 

Berit Kvåle ansvarlig 
for kost, Øyvind 
Togstad for losji og 
hall. 
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14/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer. 
Teknisk 
• Ingen saker pt. 
Marked/økonomi v/ Oddvar Ustad 
• Optimal Regnskap har overtatt som leverandør av 

regnskapstjenester fra 01.05.2012. Nye rutiner vil bli 
innført. 

• Kasserer og ansvarlig treningsavgift har utført en 
meget god jobb, kun kr.3000,- utestående pr.dd. 

• Samarbeidsavtaler reforhandlet for perioden fram til 
2015. Arbeidet med nye samarbeidspartnere og 
hovedsponsor intensiveres ut over sommeren/høsten 
2012.  

• Dugnadsarbeid under jubileum Washington Mills og 
Orkanger 2012 er under kontroll. Veteran, J14 og J16 
Bring utfører jobbene. 

Sportslig v/ Kari Lilleås 
• Påmelding av lag til seriespill 2012/2013; Trenere og 

lagledere har vært med i prosessen. 
- Egne aldersbestemte lag;  

1 lag G10, 1 lag G11, 2 lag G12, 1 lag G14, 2 
lag J10, 1 lag J12, 1 lag J14, 1 lag J16. 

- Eget seniorlag;  
1 lag K04. 

- Aldersbestemte samarbeidslag med Meldal;  
 1 lag J16 (Bring), 1 lag J18. 

- Senior samarbeidslag med Meldal ;  
1 lag K02, 1 lag K03. 

• Trenere/lagledere 2012/2013; Prosessen med å få på 
plass trenere og lagledere er kommet godt i gang. 
Komplettering av de som mangler pr dd forhåpentligvis 
på plass før sommeren. 

• Partnerklubbsamarbeid/treningsgrupper/treningstider; 
Styret holdes løpende orientert om dette. Drøftes 
også fortløpende med trenere og lagledere. 

• Egne turneringer 2012; Mini-/B10-turneringer 
17.11.2012 og 09.03.2013. Prix Cup 2012; 27.-
28.12.2012. Gjensidige Håndballskole uke 8/2013. 

Materiell v/ Berit Kvåle 
• Bestilling av utstyr; drakter Ksr bestilles, øvrige 

draktsett kompletteres. 
• Bekledning 2012/2013; Komplettering for både gamle 

og nye trenere/lagledere/utvalgsmedlemmer. 

Alle orienteringene 
tatt til etterretning 
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15/12 Eventuelt 
• Sosial sammenkomst for styret, utvalg, trenere, 

lagledere og dommere; lørdag 16.06.2012 kl.19:00. 
Styreleder sender ut invitasjon. 

• Møteplan: Lagt ut i kalender på OIF`s hjemmeside 
• Politiattester for nye trenere/lagledere/dommere/ 

utvalgsmedlemmer; følges opp av utvalgslederne 
• OIF avd.ledermøte onsdag 30.05.2012; Oddvar Ustad 

representerer OIF Håndball 

Tatt til etterretning 

 
 


