
 
Orkanger Idrettsforening, Håndballavdelingen 

Protokoll fra styremøte 31.08.15 kl.16:30, Orklahallen 
 

 

Tilstede Øyvind Togstad, Berit Kvåle, Svein Skjølberg, Marthe Togstad og 

Bjørn Almli (referent) 

Meldt fravær  Kari Lilleås 
 

Sak nr.             Bakgrunn for saken Vedtak 
9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader 

10/15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04-06-

2015 
Ingen merknader 

11/15 Utvalgsmedlemmer  

På plass, de samme som i fjor 

Ingen merknader 

12/15 Evaluering etter RTS 2015 

Noe mangler når det gjelder opprydding til slutt av 

de minste deltakerne. Nest år vil disse rutinene 

justeres slik at det skal være en ansvarlig person 

for rydding fra hvert lag, Vedkommende sjekker at 

klasserom og garderober er i tilfredsstillende stand 

før lagets avreise. 

Vi har fått tilbud om å også ta RTM 2016, det er 

en viktig inntektskilde og et tilbud som vi vil gå 

for. 

Ingen merknader 

13/15 Oppfølging av tidligere saker 

Teknisk v/Svein  

PC i hallen mangler, vil bli skaffet i morgen, 1/9 

  

Økonomistatus/marked/materiell v/ Berit og 

Marthe 

Samarbeidsavtaler: COOP og Orkdal Sparebank 

(for hele OIF) 

Håndball: 3-årig avtale med Drakt / klesreklame 

Wåtland, Adressa-Trykk, Bårdshaug Herregård, 

Vibo, TOOLS PRO Industrier, Sør-Trøndelag, 

Gjensidige, Orklareiser  

 

 -Regnskapsresultat pr dd: Vi har solid 

økonomi for tiden selv om utgifter og 

inntekter svinger i hver sin takt gjennom 

året. Det er 350-400 000 kr på bok. 

 Bekledning – Nike blir innfaset som 

 

Ansv. Svein/Svein 

Olav 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Orkanger Idrettsforening, Håndballavdelingen 
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leverandør av drakter og i løpet av 5-år vil 

alle ha fått Nike-drakter 

 Nye reklamebannere vil komme 

 

 

14/15 

Sportslig v/ Øyvind (i dag): 

Alt på plass, unntatt mini håndball (som 

vanlig kommer litt senere på året) 

Oppsett ligger ute på nett 

 

Ingen merknader 

 

  

15/15 Eventuelt 

Lerøykvalik 05/09-15 

Møte i dag hvor dette skal diskuteres,  

Fellesarrangement med Meldal 

 

Ingen merknader 

 

  

 

 

 

 

_____________               _____________                _______________ 

Øyvind Togstad                   Svein Skjølberg 

 

 

 

__________             __________              _______________ 

Berit Kvåle   Marthe Togstad             Bjørn Almli     

 

 
 


