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Tilstede Øyvind Togstad (referent), Rune Karlsen, Sindre Eikli, Nils 
Høeg, Berit Kvåle 

Meldt fravær Kristine Eker, Tove Eli Larsson 
 

Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

18/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader 
19/10 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.02.2010 Ingen merknader 
20/10 Orienteringer. 

Teknisk v/ Sindre Eikli 
• PC anskaffet, benyttes ifm arrangement i Orklahallen. 

PC oppbevares i skap ved sekretariatet. E-postkonto 
opprettes, Leder TU tar nødvendig kontakt for å få 
dette på plass.  

Marked/økonomi v/ Rune Karlsen og Øyvind Togstad 
• Regnskapsresultat pr.februar 2010; God økonomi, har 

imidlertid store kostnader for turneringer i mars og 
april 2010.  

• Presentasjon av OIF Håndball overfor 
samarbeidspartnere; Folder utarbeidet, benyttes når 
vi oppsøker aktuelle samarbeidspartnere, legges på 
www.orkanger-if.no  

• Arbeidet med å få på plass annonser på Reklame-Tv i 
Orklahallen intensiveres fram mot sommeren. 

• Nye samarbeidsavtaler; Ny 3-årig avtale med 
Gjensidige signert. 

• Fastsetting av treningsavgift 2010/2011, rutiner; Eget 
skriv utarbeidet med oversikt over satser pr. 
årsklasse. Sendes ut sammen med giro for 
treningsavgift. Legges på www.orkanger-if.no  

• Bekledning 2010/2011; Supplering av utstyr for nye 
trenere., lagledere, styre-/utvalgsmedlemmer. Ut over 
dette jobbes det videre med bekledning J16 og Ksr. 
Styret holdes informert. 

• Orkanger 2010; OIF Håndball forespurt om vakthold, 
Styreleder følger opp. 

• Storås-festivalen; OIF Håndball forespurt om 
vakthold, Leder MØ følger opp. 

• Gjeldende Ullmax-avtale går ut etter sesongen 
2010/2011. OIF Håndball tar sikte på å avvikle/ta en 
pause fra Ullmax-salget ved avtalens utløp. 

Alle orienteringene 
tatt til etterretning 

http://www.orkanger-if.no/
http://www.orkanger-if.no/
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Sportslig v/ Øyvind Togstad 
• Sportsplan; Vedtatt Sportsplan verifiseres for 

perioden 01.05.2009-31.04.2012. 
• Påmelding av lag 2010/2011; Lag påmeldt, info utsendt 

til trenere, lagledere mv pr. e-post. Påmelding foretatt 
iht enighet på trener-/lagledermøte mars 2010. 

• Trenere/lagledere 2010/2011, komplettering; Oversikt 
pr. dd utarbeidet, Leder SU jobber videre med å få på 
plass personer for lag der funksjoner er vacant. 

• Treningsgrupper/hospitering/treningstider; Gjelder i 
hovedsak de eldste årsklassene. Info.møte med de 
aktuelle spillerne avholdes i løpet av mai 2010. 

• Samling 1995-modeller 18.-20.juni 2010; Lagt til 
Orklahallen med OIF Håndball som teknisk arrangør.  

• LK90, samling/kamper 02.-04.juli 2010; Lagt til 
Orklahallen med OIF Håndball som teknisk arrangør. 

• Prix-cup 4.-5.september 2010. Navnet endres til COOP 
Prix Cup 2010. Invitasjon lagt ut på www.orkanger-if.no 
Sendes også pr.e-post til alle klubbene i RMN. 

• Mini-/B10-turneringer 20.11.10 og 12.03.11; 
Invitasjonene legges ut på www.orkanger-if.no  

• Gjensidige Håndballskole uke 8/2011; OIF Håndball 
søker om å få arrangere håndballskolen iht 
søknadsfrist. 

• Kontakt vedr samarbeidsklubb; Det har vært uformell 
kontakt med Lensvik IL. Signalene er positive og 
Styreleder retter nå en formell henvendelse. 

• Styrke- og spensttrening; Gjennomføres for J16 og 
Ksr kommende sesong. 

• Sonemøte 10.05.2010; Nils Høeg (Leder SU) og Kari 
Lilleås (medl. SU) representerer OIF Håndball. 

• Fordelingsmøte treningstid i Orklahallen 10.06.2010, 
frist for innsending av ønsker er 25.05.2010; Styre-
leder sender inn ønsker iht frist og deltar på møtet. 

 
Materiell v/ Berit Kvåle 
• Baller bestilles når tilbud kommer fra RMN 
• Klisterforbud i klassene t.o.m J/G14 
• Reservedraktsett i størrelse S og M bestilles. Hvit 

hovedfarge med OIF-profilering benyttes. 
• Nummererte vester med OIF-profilering, som skal 

være tilgjengelig ved sekretariatet, settes i bestilling. 

http://www.orkanger-if.no/
http://www.orkanger-if.no/
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21/10 Konstituering styret 2010/2011 

• Styresammensettingen er på plass, ansvarsområder og 
oppgaver skissert i Organsisasjonsplan 2010/2011 

 
Tatt til etterretning 

22/10 Organsisasjonsplan 2010/2011 
• Organisasjonsplan oppdatert, kort gjennomgang i 

møtet. Planen viser ”hvem som har ansvar for hva” 
sesongen 2010/2011. Legges ut på www.orkanger-if.no 

 
Tatt til etterretning 

23/10 Roller, opptreden, lojalitet etter gjennomførte 
prosesser og vedtak 
• Viktig at diskusjonene taes i forkant av vedtak. Vedtak 

fattes og formidles av et samlet styre der lojalitet 
ligger i bunnen. Det er Styreleder, eller den Styre-
leder bemyndiger, som uttaler seg til media om saker 
som omhandler styringen av OIF Håndball. 

 
Tatt til etterretning 

24/10 Eventuelt 
• Sosial sammenkomst for trenere, lagledere, dommere, 

styre- og utvalgsmedlemmer; fredag 11.juni 2010 
kl.18:00 i Terna. Styreleder sender ut invitasjon. 

• Møteplan høsten 2010; Plan for styret og sportslig 
utvalg framlagt, legges ut på www.orkanger-if.no    

Alle sakene under 
eventuelt tatt til 
etterretning 

 

http://www.orkanger-if.no/
http://www.orkanger-if.no/

