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Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

09/09 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader. 
10/09 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 09.02.2009 Ingen merknader. 
11/09 Orienteringer. 

Teknisk v/Sindre Eikli 
• Dugnadslister for siste periode sesongen 2008-2009 

utsendt. 
• Dugnadslister Mini-/B10-turnering 08.03.09 utsendt. 
• Underholdning ifm håndball-avslutningen 26.mars 2009 

bestilt. 
• Utvalgsmedlemmer i TU for sesongen 2009-2010 er på 

plass. 
Marked/økonomi v/ Rune Karlsen 
• Utsendte fakturakrav til sponsorer og krav i 

forbindelse med dugnader, er kommet inn på konto til 
OIF håndball. 

• Mangler betaling for ett dugnadsoppdrag (maling), 
følges opp. 

• Mangler en del innbetalinger når det gjelder 
treningsavgift. Hege Gjønnes sender ut purring. Hvis 
fortsatt ingen innbetaling, så sendes sakene til inkasso. 

• Utvalgsmedlemmene i MØ for sesongen 2009-2010 er 
på plass. 

Sportslig v/Gaute Hoff 
• Alle turneringssøknader for sesongen 2009-2010 

sendt NHF for godkjenning. 
• Arbeidet med utarbeiding av sportsplan settes i gang. 

Innhold diskuteres med trenerne ved første anledning, 
dvs trenermøtet 23.mars 2009.  

• Det jobbes med å få på plass sportslig utvalg. 
• Arbeidet med å få på plass trenere og lagledere for 

sesongen 2009-2010 er i gang. Gjennomføres parallelt 
med kartlegging av antall spillere i den enkelte års-
klasse, noe som igjen danner grunnlag for påmelding. 

Alle orienteringene 
taes til etterretning. 
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12/09 Orientering Mini-/B10-turnering 08.03.2009 
• Kampoppsett er sendt ut, ligger også på OIF`s 

hjemmeside. 
• Dugnadslister er sendt ut. 
• Premiering under kontroll. 
• Speakertjeneste under kontroll. 
• Merking av baner og garderober foretas lørdag 

07.03.2009. 
• Kiosk og innkjøp er under kontroll. 
• Billettører på plass. 
• Dommeroppsett under utarbeidelse. 

Styret tar 
orienteringen til 
etterretning. 

13/09 Evaluering Gjensidige Håndballskole 2009 
• Styreleder gikk gjennom forberedelse og 

gjennomføring av arrangementet. 
• Arrangementet har fått svært gode tilbakemeldinger 

fra deltakerne. 
• Mangler på utstyrssiden, dette er meldt til ansvarlig i 

NHF. 
• Har behov for noen flere instruktører neste år. 
• Vurderer registreringsordningen foran neste år. 

Styret tar 
evalueringen til 
etterretning. 

14/09 Eventuelt 
• Håndballavslutning torsdag 26.mars 2009: 
• Innsatspokaler skal gå til kun en spiller pr. lag i 12, 14, 

15 og 18-årsklassene.  
• Materialansvarlig Berit Kvåle er ansvarlig for å skaffe 

innsatspokalene og evt. blomster. 
• Underholdning er bestilt. 
• Servering er i orden. 
• Invitasjon sendes ut i nær framtid, annonseres også i 

ST. 
• Premie til det laget som har solgt flest Ullmax-

produkter inneværende sesong utdeles på avslutningen. 
• NattCup 2009 avlyses. 
• Konstituering av nytt styre for OIF håndball iht 

valg på årsmøtet 16.februar 2009, skjer på neste 
styremøte. 

Styret tar sakene 
under Eventuelt til 
etterretning. 

 


