
 
 

Orkanger Idrettsforening, Håndballavdelingen 
Protokoll styremøte 15.08.22 kl. 19.30, Orklahallen 

 

    
 

 

Til stede Øyvind Togstad, Marthe Togstad,  Heidi Berg Bjerkan, Berit Kvåle, 

Sølvi Gangås og Bjørn Almli (referent)  

Meldt fravær  
 

Sak 

nr. 

            Bakgrunn for saken  Vedtak 

08/22 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent 

09/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.05.22 Godkjent 

10/22 Utvalgsmedlemmer, status –  

Styret har nå fått på plass alle utvalgsmedlemmer 2022/23 

Tatt til 

etterretning 

11/22 Oppfølging av tidligere saker 

Teknisk v/Sølvi 

• Rutiner for innkalling av foresatte til inngang/kiosk, 

tidtakere/sekr (orienteringssak):  

Sølvi G følger opp, justerer og koordinerer rutinene 

sammen med Rune L og Eli L. 

 

• Speakere (orienteringssak): 

Behov for flere speakere, følges opp i foreldremøtene 

 

• Opplæring i LIVE (orienteringssak):  

Vil fortsatt bli gitt til de som melder inn behov 

 

Økonomistatus/marked/materiell v/Berit og Marthe 

• Økonomioversikt (orienteringssak):  

Solid økonomi, men utfordrende å skaffe nok midler 

• Hall-leie (orienteringssak);  

Ingen avklaring på ev. gratis hall-leie ennå.  

• Bekledning (orienteringssak):  

Nye trenere og lagledere får nye klær, komplettering 

hos øvrige, nye jakker til styret/utvalg 

• Aktivitetsavgift sesongen 2022/23(vedtakssak): 

Aktivitetsavgift holdes på samme nivå som de siste 

sesongene, det skal ikke være en økonomisk barriere 

for unger å spille håndball! 

 

 

Orienteringssaker 

Teknisk tatt til 

etterretning Følges 

opp av leder  

teknisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orienteringssaker 

MØ tatt til 

etterretning. Følges 

opp av leder 

Marked/økonomi 

 

 

 

 

Vedtatt 
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Sportslig v/Heidi og Øyvind 

• Trenere seniorlagene jfr sak 5/22, styreleder Øyvind 

orienterte (orienteringssak):  

er på plass i hht avtalt kostnadsramme.  

• Fargerik håndball (orienteringssak): 

Avventer oppstart av prosjektet aktivisering til etter 

oppstart av sesongen. 

• Gutterekrutteringen (orienteringssak): 

Klubben har utfordringer med gutterekrutteringen. 

Steinar Holte engasjert for å lage en beholder- og 

rekrutteringsplan med tiltak. Avgjørende at 

samarbeidsavtalen mellom Håndball, Turn og Fotball nå 

følges slik at Orkanger Idrettsforening viser at man 

driver med breddeidrett. 

• Treningstider og kamper (orienteringssak):  

Treningstider er fastsatt. Terminlister klare for de 

eldste, terminlister for de yngste rett rundt hjørnet. 

• Samarbeidslag 2022/23 (orienteringssak): 

OIF har samarbeidslag med Orkdal for G10 og J11, med 

Heimdal for J16, og prestasjon/ partnerklubbsamarbeid 

med Molde og Melhus for Ksr 

Orienteringssaker 

Sportslig tatt til 

etterretning. Følges 

opp av leder 

sportslig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/22 Eventuelt 

- Talentsamlingen i Orklahallen avholdt i juni -22, det vil 

bli arrangert et evalueringsmøte ila kort tid med RN 

- Klubben stiller med flere deltakere (6-8) på 

Håndballforum på Stjørdal 27/8-2022 

- Møte med trenere-/lagledere gjennomført 15/8-2022 

Tatt til orientering 

 

 

____________  _____________  _______________ 

Øyvind Togstad  Heidi B Bjerkan  Sølvi Gangås  

 
_____________  _____________  _______________ 

Marthe Togstad  Berit Kvåle  Bjørn Almli 


