
 
Orkanger Idrettsforening, Håndballavdelingen 

Protokoll fra styremøte 11.12.08 kl.18:00 i Orklahallen 
 

 

Tilstede Øyvind Togstad, Rune Karlsen, Gaute Hoff, Sindre Eikli, Berit 
Kvåle, Tove Eli Larsson (referent) 

Meldt fravær Vibeke Skjølberg 
Ikke møtt  

 

Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

53/08 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader. 
54/08 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.11.2008 Ingen merknader. 
55/08 Orienteringer. 

Teknisk v/Sindre Eikli 
• Bemanningslister for egne arrangement for 

januar 2009 utsendt, resten av listene settes opp 
og utsendes fortløpende 

Marked/økonomi v/ Rune Karlsen 
• Alle deltakende klubber Mini-/B10-turnering 

23.11.2008 har betalt påmeldingsavgift 
• Profileringsutvalgets arbeid i gang. Nytt møte i 

januar 2009 
• Div. dugnadsarbeid; varetelling, pakking, 

tilsynsvaktordning i Orklahallen mv. 
• Arbeidet med å forlenge/inngå nye avtaler må 

komme i gang snarest mulig 
Sportslig v/Gaute Hoff 
• Ikke noe spesielt å bemerke 
Materiell v/Berit Kvåle 
• Ikke noe spesielt å bemerke 

Orienteringene taes 
til etterretning. 

56/08 Mini-/B10-turnering 23.11.2008; evaluering 
• Arrangementet godt gjennomført, gode 

tilbakemeldinger fra deltakende lag 
• Må sette opp garderobe/toalett-vakter 

(etterfylling av papir, rydding) 
• Må ha folk som etterfyller varer i kioskutsalgene 

Forbedringstiltakene 
taes inn ved neste 
turnering 

57/08 Guttehåndballens dag 26.11.2008; evaluering 
• Godt teknisk gjennomført, regninger utsendt 
• Alt for få deltakere 

OIF tar ikke ansvaret 
for Guttehåndballens 
dag neste sesong (S9) 

58/08 Innkjøp av minimål 
Ikke fått svar fra NIF på innsendt søknad 

Styreleder følger opp 
innsendt søknad 
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59/08 Juletrefest 27.desember 2008 (3.juledag) 
OIF Håndball, i samarbeid med Båtklubben TERNA, 
arrangerer juletrefest 3.juledag. 

Lagene i OIF Håndball 
oppfordres til å delta, 
invitasjon utdeles 

60/08 Referat fra møte mellom styreleder OIF Håndball og 
Orklahallens styre 
Styreleder refererte, god atmosfære. Saker som ble 
berørt: Klisterbruk, fruktordning, ny bane 3 mv 

Styret tar referatet 
til etterretning 

61/08 Ny bane 3 som erstatning for Gammelhallen 
OIF v/hovedstyret har gitt OIF Håndball mandat til 
å initiere prosjektering av ny bane 3 og annen 
planlagt bygningsmasse i tilknytning til Orklahallen. 
Alle interessenter inviteres til å delta i det videre 
arbeidet. 

Styret initierer 
arbeidet med å sette i 
gang prosjektering av 
ny bane 3 og annen 
bygningsmasse 
umiddelbart  

62/08 Gjensidige Håndballskole uke 9/2009 
NHF/RMN sender ut melding om hvem som blir 
tildelt arrangementene i slutten av desember 2008. 
Planleggingsarbeidet settes i gang umiddelbart ved 
positivt svar fra NHF/RMN. 

OIF Håndball setter i 
gang planleggingen så 
raskt det foreligger 
et positivt svar fra 
NHF/RMN 

63/08 Møteplan våren 2009 
• Styremøter: kl.20:15 i Orklahallen mandag 

09.februar, mandag 23.februar (kl.18:00), mandag 
02.mars, mandag 06.april og mandag 04.mai 

• Årsmøtedato: mandag 23.februar 2009 kl.19:00 
• Neste trener/lagleder/dommermøte: mandag 

23.mars kl.19:00 
• Avslutning for spillere, trenere, lagledere, ledere, 

foresatte mv. torsdag 26.mars 2009 kl.18:00 

Styret tar 
møtedatoene til 
etterretning 

64/08 Budsjett 2009 
Frist for innlevering av budsjettforslag for 2009 er 
satt til  25.12.2008. Det vil bli budsjettmøte med 
hovedstyret i januar 2009 

Styreleder gis 
fullmakt til å 
utarbeide 
budsjettforslag 

65/08 Eventuelt 
• Oversikt for innbetaling av treningsavgift legges 

fram på neste styremøte 
• OIF Håndball har inngått avtale med Orklahallen 

v/daglig leder om leie av kjøkken/møterom for en 
fast pris pr.år, uavhengig av antall arrangement 

 
Saker under Eventuelt 
tatt til etterretning 

 


