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Orienteringer.
Teknisk vi Sindre Eikli
• Setter opp dugriadslister jf klubbdagboka n& denne er

p plass. Kvalitetssikres med laglederne før utsending.
Marked/økonomi v? Rune Karlsen og Kristine Eker
• Regnskapsresu Itat pr.august: positivt
• Reklame-TV: salget har startet
• Reforhandling hovedsponsor; styreleder sjekker ut

med hovedstyrets leder
Sportslig v/ Nils Hoeg og øyvind Togstad
• Sportslig utvalg, ref fra møte nr.1.
• G16-laget trukket, to spillere har meldt seg inn i Buvik.
• Jil-laget trukket, det søkes om dispensasjon for

aktuelle Jil-spillere for spille p J10.
• Endelig pmelding av lag 2010/2011; OIF stiller lag i

klassene J10, GlO (2), G12, J13, J14, J16, Ksr 3/4.div
• Trenere/lagledere 2010/2011; mangler fortsatt

ass.trener p J14 og GlO. Sportslig utvalg fortsetter
arbeidet med f dette pa plass.

• Sportslig utvalg organiserer trenermøte der man bl.a
diskuterer trenerkompetanse/kurs rettet spesielt mot
mlvakter.

• Sportslig utvalg sørger for at trenerrie og laglederne
gjennomg& Fair Play kontraktene pa foreldremøtene
og følger opp koritraktene i trenirigshverdagen. Gjelder
spillere p alle aldersbestemte lag i OIF Håndball.

• Sportslig utvalg ser p mulighetene for lage et
interaktivt oppslagsverk lagt p OIF’ s hjemmeside,
beregnet for trenere/lagledere/foreldre.

• Terminlister: Noe samkjøring av kamper gjenstår,
styreleder ansvarlig.

Materiell v? Berit Kvåle
• 4 stk minihandballmal bestilt.

Tilstede øyvirid Togstad, Rune Karlsen, Sindre Eikli, Nils Høeg,
Berit Kvåle, Kristine Eker, Tove Eli Larsson (referent)

Meldt fravcEr

Sak nr. Sak Vedtak
Bakgrunn for saken

29/10 Godkjerining av innkalling og saksliste Ingen merknader
30/10 Godkjenning av protokoll fra styremotet 16.08.2010 Ingen merknader
31/10 Alle orienteringene

tatt til etterretning
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32/10 Felles avslutningsturneririg for klubbens Enstemmig vedtatt
aldersbestemte lag
Sportslig utvalg har diskutert saken og irinstiller på at
klubbens aldersbestemte lag finner en felles
avslutningsturneririg. Styret beslulter hvilken turnering
som skal velges fra sesong til sesong. Finansiering skjer
som tidligere, dvs hvert enkelt lag betaler for “sine”.
Klubben yter reisetilskudd kun til vedtatt turnering,
såfremt det ikke foreligger tungtveiende årsaker som gjør
at enkeltlag må avvike fra valgt turnering

3 3/10 Egne klubbdommere ved egne arrangement - Enstemmig vedtatt
ogodtgjøring
6gne dommere får, på samme måte som trenere/lagledere
mv, utdelt gratis klubbpakke, dvs klær og annet utstyr. I
tillegg får dommerne også invitasjon til å delta på alle
faglige og sosiale arrangementer som betales av OIF
Håndball, bet ligger derfor en forventning fra styret til
egne dommere om å stille opp til dugriad/dømming uten
godtgjøring ved egne turneringer.

34/10 bugnadsjobber og inntekt til det enkelte lag /den Enstemmig vedtatt
enkelte spiller
Styret ønsker at penger som jobbes inn ved dugnodsarbeid
og som i utgangspunktet skal tilfalle det enkelte lag,
fordeles direkte på spillerne som er representert på
dugnadsoppdragene. Fordelingen skjer da ut fra oppmøte.
Laglederne på det enkelte lag må sørge for å føre
oversikt/regnskap for den enkelte spiller. Spillere som
ikke er representert på dugnadoppdrag, må sørge for
annen finansiering ved f.eks deltakelse i turneringer.

35/10 Eventuelt Alle saker under
. Møte med styret i Lensvik Håndball; ny dato avtales Eventuelt tatt til
. Redaktør Morken i ST har beklaget manglende etterretning

pressedeknirig ifm SOC 2010
. Referat fra Håndball-Forum; OIF “Årets Arrangør”,

Frafallsproblematikken, trenerkompetanse mv
. Evaluering CQQP Prix Cup 2010

- Postivt; Mange gode tilbakemeldinger på
organsiering, kampoppsett mv., god service.

- Negativt: Hallen/garderober skitten, mye
rot på bane 3, oppbevaring av søppel på bane
1, lange_“vakter”_,_resultatservice_“live”.
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Protokoll bekreftet og godkjent av de som var tilstede:

Orkanger 04. 10. 2010

øyvind Togstad Rune Karisen Sindre Eikli

Berit KvIe Kristine EkerNils Hoeg

Tove EIi Larsson


