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

Meldt fravær Kristine Eker 
 

Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

26/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader 
27/12 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 12.09.2012 Ingen merknader 
28/12 Komplettering styret 

• Teknisk leder har trukket seg fra vervet. Oppgavene 
utføres nå av styreleder m fl. 

Tatt til orientering 

29/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer. 
Teknisk v/Øyvind Togstad 
• Speaker, sekretariat, kiosk og billett; bemanning ok 

for perioden fram til årsskiftet 
• Det jobbes med å rekruttere flere speakere. 

Opplæring blir nødvendig 
Marked/økonomi v/ Oddvar Ustad 
• Ligger tett opp til budsjett for siste periode. Mer 

inntekt ventes kommende periode gjennom bl.a egen 
turnering, treningsavgift og kalendersalg 

• Kalendersalg; Økt til 1600 stk. Grete Wiggen ansvarlig 
for fordeling. Sendes ut i markedet okt/nov 2012 

• Veldig viktig at spillerlister stemmer mht 
treningsavgift, fordeling av kalendere mv. Lagledere 
påminnes om dette. Spillerlister mini er klare i løpet av 
14 dager 

• Tilbud om salg av rabatthefter; tilbud sendes de 
enkelte lag, arbeid og inntekt tilfaller lagene 

Sportslig v/ Kari Lilleås 
• Trenere/lagledere 2012/2013 komplettering; G14, J10 

og G10 er nå ok. Mini følges opp av minileder 
• Mini- og 10-årsturnering 17.11.2012; Invitasjon utsendt 

og ligger tilgjengelig på OIF`s hjemmeside. 
Planleggingsmøte må avholdes siste uka før 
arrangementet 

• Samarbeid med MHK; Oppfølging kontinuerlig  
Materiell v/ Berit Kvåle 
• Det meste er nå bestilt og en del er blitt levert OIF 

Alle orienteringene 
tatt til etterretning 
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30/12 Presisering om at dugnadsarbeid utført av lagene 
tilfaller den enkelte spiller 
• Presiseringer til vedtak i sak 34/10 framlagt som notat 

datert 15.10.2012 
• Gjelder dugnadsarbeid som ikke kommer inn under 

arbeid som skal utføres til inntekt for hele OIF 
Håndball 

• Presiseringene legges fram for trenere og lagledere i 
plenum 

Presiseringene 
enstemmig vedtatt 

31/12 Eventuelt 
• Statutter «Geir Atle Sognli`s målvaktsstipend»; 

Forslag gjennomgått og oversendes Geir Atle Sognli`s 
pårørende for godkjenning 

• Julebord 24.11.2012. Invitasjon utsendt, 
påmeldingsfrist 25.10.2012 

Tatt til etterretning 

 


