
 
Orkanger Idrettsforening, Håndballavdelingen 

Protokoll fra styremøte 07.11.11 kl.20:15 i Orklahallen 
 

 

Tilstede Øyvind Togstad, Oddvar Ustad, Kristine Eker, Nils Høeg, Tove 
Eli Larsson (referent) 

Meldt fravær Berit Kvåle 
 

Sak nr. Sak 
Bakgrunn for saken 

Vedtak 

38/11 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader 
39/11 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 03.10.2011 Ingen merknader 
40/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer. 
Teknisk  
• Dugnadslister egne arrangement utsendt ut november, 

desember sendes ut i løpet av kort tid. Problematisk at 
enkelte ikke møter til oppsatt vakt, laglederne må 
sørge for å sende ut SMS. Dette tas opp på neste 
trener-/lagleder-/dommermøte. 

Marked/økonomi v/ Oddvar Ustad 
• Treningsavgift utsendt. I tillegg er det utsendt en del 

fakturaer til sponsorene. Solid økonomi. 
• Kalendersalg; klar for utdeling, salget bør starte 

umiddelbart. Giroer til spillerne i produksjon. 
• Juleavslutning for tillitsvalgte, trenere, lagledere, 

dommere og hovedsamarbeidspartnere den 19.11.2011; 
49 påmeldte, noen av sponsorene ønsker å informere 
litt om sin virksomhet. 

• Nye drakter Ksr; misforståelser rundt sponsortrykk i 
front har ført til at nye drakter er anskaffet. 

• Dugnadsarbeid for lagene; en del varetellinger mv på 
gang, Leder MØ informerer laglederne om mulighetene 
for å melde seg på slikt arbeid. 

• Budsjett 2012: Leder MØ utarbeider budsjettforslag 
som legges fram for styret i januar 2012. 

Sportslig  
• Mini-/B10-turnering 19.11.2011; God påmelding. 

Minileder koordinerer vakt-/dugnadslister.  
• Påmelding Baldus Cup: E-post utsendt til laglederne 

vedr påmelding. Mer info kommer på neste trener-/ 
lagleder-/dommermøte.  

Materiell v/Berit Kvåle 
• Klubbjakker: leveranse sannsynligvis en uke forsinket, 

dvs de ankommer 22.11.2011. 

Alle orienteringene 
tatt til etterretning 
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41/11 Eventuelt 
• Klubbutviklingskurs i regi av hovedstyret i OIF; Tove 

Eli Larsson representerer håndballavdelinga. 
• Neste trener-/lagleder-/dommermøte blir 12.12.2011 

kl.19:30. Representanter fra NHF/RMN deltar. 
• Avslutningsarrangement sesongen 2011/2012: Orkdal 

Rådhus tirsdag 20.03 eller tirsdag 27.03 2012. Endelig 
datoavklaring innen 12.12.2011. 

Tatt til etterretning 

 


