
 
Orkanger Idrettsforening, Håndballavdelingen 

Protokoll fra styremøte 16.12.13 kl.19:00 i Orklahallen 
 

 

Tilstede Ø. Togstad, Kari Lilleås, Oddvar Ustad, Berit Kvåle, Svein Olav 

Gjerstad, Bjørn Almli (referent) 

Meldt fravær  
 

Sak nr. Sak 

Bakgrunn for saken 

Vedtak 

23/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader 

24/13 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14.10.2013 Ingen merknader 

25/13 Oppfølging av tidligere saker 

Teknisk v/Svein Olav Arrangement; 

Arrangement del 2 av sesongen 2013/2014  

 Noen problemer med speakere ellers ok 

 

Marked/økonomi v/ Oddvar 

 Økonomistatus pr okt. er 15 000 bak budsjett, 

noe som er tilfredsstillende i forhold til 

fjoråret. 

 Kalendersalget er ok og sammen med 

treningsavgiften er det utestående fordringer 

på 200 000. 

 Dugnader: mail om varetelling er sendt ut og 

blir tatt opp på lagledermøtet samme kveld. 

(Resultat: J16 tar over dugnadsjobben for 

G16) 

Sportslig v/ Kari Lilleås 

 Det meste er ok 

 Tas initiativ til trenersamling. 

 Takk til eldre håndballspillere som engasjerer 

seg som trenere og lagleder i lavere årsklasser 

 Barnekamplederkurs er holdt hvor OIF deltok 

med 7 deltagere. 

 

Materiell v/ Berit Kvåle 

Dommer bekleding komplettert 

Luftpåfyller/kompressor/ ballrenser må 

ordnes med teknisk avd kommunen 

 

 

 

Tatt til etterretning 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tatt til etterretning 
 

 

 

 

 

 

 

Tatt til etterretning 
 

 

Oddvar tar kontakt 



 
Orkanger Idrettsforening, Håndballavdelingen 

Protokoll fra styremøte 16.12.13 kl.19:00 i Orklahallen 
 

 

26/13  Budsjett 2014 på ca samme nivå som i år 

 Liten økning på treningsavgift pga økning på 

hall-leien 

 Årsmøtet 2013, avholdes mandag 17.02.2014 

kl.18:30 

  

Tatt til etterretning 
 

 

 

 

 

27/13 Eventuelt  

 Prix Julecup – ikke g14 eller g10 pga av 

manglende påmelding, blande enkelte 

årsklasser for at flest mulig kan delta  

 Sosial sammenkomst: spørsmålet tas opp på 

lagledermøte senere i kveld (Resultat: Det ble 

uttrykt interesse for å ha en slik 

sammenkomst senere på sesongen).  

 Søkt om å få Gjensidigestifteisens 

Håndballskole i år også. Instruktører blir j16 

(Fikk positivt svar fra Gjensidigestiftelsen 
20/12) 

 

 Tatt til 

etterretning 
 

   

 

 

 

_____________               _____________                _______________ 

Øyvind Togstad             Oddvar Ustad                Kari Lilleås 

 

 

 

__________             __________              _______________ 

Kristine Eker                 Berit Kvåle            Svein Olav Gjerstad 

 

 

_________ 
Bjørn Almli 

 


