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Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

25/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader 
26/10 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.02.2010 Ingen merknader 
27/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer. 
Teknisk v/ Sindre Eikli 
• Setter opp dugnadslister for COOP Prix Cup 2010.  
Marked/økonomi v/ Rune Karlsen og Øyvind Togstad 
• Regnskapsresultat pr.juli 2010; Solid økonomi takket 

være flere arrangement sommeren 2010. 
• Reisekostnader for Ksr sesongen 2010/2011 legges inn 

i budsjett, Rune Karlsen oppnevnes som adm.ansvarlig. 
Sportslig v/ Øyvind Togstad 
• Sportslig utvalg; Utvalget vil bli innkalt for 

igangsetting av arbeidet iht organisasjonsplanen 
• Påmelding av lag 2010/2011; Samarbeidslag med OIL i 

klasse G16 vil bli utvidet også til å gjelde Buvik IL. 
Sportslig leder avklarer antall spillere, treningstider 
og terminliste. OIL har i utgangspunktet ansvar for 
det opprinnelige samarbeidslaget og må sørge for å 
trekke samarbeidslaget OIF/OIL når alle formaliteter 
med Buvik IL er avklart.  

• Trenere/lagledere 2010/2011, komplettering; Oversikt 
pr. dd utarbeidet, mangler fortsatt ass.trener på J14 
og G10. Mangler både trener og lagleder for J11. 
Sportslig utvalg intensiverer arbeidet med dette. 

• Treningsgrupper/hospitering/treningstider; Trenere 
og lagledere skal følge avtalt prosedyre før 
hospitering iverksettes. Denne gjennomgås på trener-
/lagledermøtet 16.08.2010. Samarbeid om 
treningstid/grupper avtales mellom trenerne, gjelder i 
hovedsak G10/12, J10/11, J13/14 og J14/16. 

• Terminlister: Gjennomarbeidet, det er forsøkt lagt 
opp til hjemmekamper på hverdager. Når endelig 
terminlister er klare sender styreleder ut melding til 
trenerne og laglederne. Ingen endringer må foretas 
uten at styreleder er kontaktet. 

Alle orienteringene 
tatt til etterretning 
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• COOP Prix Cup 4.-/5.september 2010. Påmeldingsfrist 
utgått, god påmelding i jenteklassene. Oppsett mv 
sendes ut til lagene når disse er klare, dugnadslister 
utarbeides av teknisk. Siste møte vedr turneringen 
avholdes torsdag 02.september kl.19:30 i Orklahallen. 

• Kontakt vedr samarbeidsklubb; Lensvik IL inviteres til 
et samarbeidsmøte mandag 06.september 2010 
kl.20:00 i Orklahallen, styreleder foretar invitasjonen. 

 
Materiell v/ Berit Kvåle 
• Baller bestilt, antatt levering 01.september 2010 
• Laglederne varsler om behov for drakter og annet 

utstyr 
• Bod i materiallager Orklahallen reserveres mini, de 

andre lagene har personlig håndballutstyr som de selv 
oppbevarer 

28/10 Eventuelt 
• Møteplan høsten 2010 utsendes til styrets medlemmer 
• Gjennomgang av agenda trener-/lagleder/dommermøte 

16.08.2010 

Alle saker under 
Eventuelt tatt til 
etterretning 

 
 
Neste styremøte; mandag 06.september 2010 kl.20:15 i Orklahallen 
 


