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Ikke møtt  

 

Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

37/09 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader. 
38/09 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17.08.2009 Ingen merknader. 
39/09 Orienteringer. 

Teknisk, styreleder orienterte 
• Venter på arrangørdagbok, deretter vil oppsett gå ut 

til foresatte via laglederne. Legges også på 
hjemmesida. 

Marked/økonomi v/ Rune Karlsen 
• 3-årsavtale med Bårdshaug Herregård undertegnet. 
• Prosess med adventskalenderne under kontroll. Alle 

spillere må påregne salg av kalendere. 
Sportslig v/Gaute Hoff 
• Samarbeidslag med OIL i klasse G15 vil bli realitet. 

Skriftlig avtale som regulerer praktiske forhold og 
økonomi vil bli undertegnet. NHF RMN vil få beskjed i 
løpet av uke 38. 

• Fortsatt ikke trener og lagleder på plass for G18. 
Personer må på plass i disse vervene innen mandag 
14.september 2009, hvis ikke blir laget trukket. 

• Diverse info fra sonemøtet. 

Alle orienteringene 
tatt til etterretning. 

40/09 COOP PRIX CUP 2009 
• Turneringa ble gjennomført på en meget god måte, 

både praktisk og sportslig. Gode tilbakemeldinger fra 
tilreisende lag.                                                        
Noen negative tilbakemeldinger pga alkohollukt i hallen, 
skyldes arrangement i hallen natt til lørdag. Slike 
tilbakemeldinger kom også etter Julegallaen høsten 
2008 og kan skade avdelingens framtidige 
arrangement. OIF vil i framtiden derfor ikke 
arrangere turneringer i etterkant av festarrangement 
i tilknytning til Orklahallen.                                              
Pga komprimeringen av årets turnering vil overskuddet 
ligge betydelig under budsjett. 

Tatt til etterretning 
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41/09 Møbelringen Cup 2009 
• Styreleder orienterte. Styret i OIF Håndball holdes 

løpende orientert om planleggingen. 

Tatt til etteretning 

42/09 Mini-/B10-turnering 14.november 2009 
• Invitasjonen lagt ut på hjemmeisden, sendes også ut til 

klubbene i løpet av kort tid. Dugnadslister etc kommer 
på plass etter hvert 

Tatt til etterretning 

43/09 Eventuelt 
• OIF Håndball har kjøpt blodtrykksmåler, oppbevares 

hos vaktmester i Orklahallen 
• Faktura med ukjent fakturautsteder lagt inn i 

avdelingens regnskap, kasserer sjekker med 
regnskapsfører 

Tatt til etterretning 

 
 


