
Orkanger Idrettsforening 

Skiavdelinga 

STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2012 KL. 19:30  

ROSTAD MØBLER 

 

Tilstede:  Mona Iren Hansen, Kari Holseth, Arnt Otto Lie, Olav Rostad, Olav Løfshus, Sindre Skarbo og 

Erlend Olsø 

Forfall: Rune Hovde, Tore Evjen 

SAK NR: BAKGRUNN FOR SAKEN VEDTAK 

49/2012 INFORMASJON FRA MONA 

Ulvåsveien – konto for vedlikehold overføres til skiavdelinga. 

Kari tar kontakt med Atle og ordner dette. Kontaktperson til 

Oddan for brøyting blir Mona 

Utvidelse av arrangementskomiteèn med Rune Hovde, Sindre 

Skarbo og Janne Wiggen. Kari fortsetter men skal lære opp 

resten. 

Nye grunneieravtaler med enkelte grunneiere må etter hvert 

ordnes. Skal ikke fornyes i år men i løpet av de neste par årene. 

Tore jobber med saken. 

Kari tar kontakt med Atle 

og ordner med overføring 

av konto for Ulvåsveien. 

Mona blir kontaktperson 

for Oddan men 

distribuerer også  

telefonnummeret hans 

slik at flere i styret kan 

ordne med brøyting ved 

behov. 

Orienteringer ellers tatt til 

etterretning. 

50/2012 REFERAT  

Referat fra siste møte ble vedtatt.  

Referat fra forrige 

styremøte ble vedtatt. 

51/2012 SPORTSLIG 

- Treningssamarbeid i Knyken for 11-12 år og 13-14 år i 

samarbeid med OIL. 

- Oppstart for 13-14 år førstkommende torsdag. Olav 

sender melding til Tore og ber han legge info på 

hjemmesida.  

- Oppstart 11-12 år etter høstferien. 

- Send ut plakater til barneskolene om trening for 1. til 4. 

klasse i Follohallen. Oppstart etter høstferien. Mona 

sender ut til Evjen Orkanger og Gjølme barneskoler. 

Send også epost til de som var med i fjor.  

- I år settes det begrensning på alder fra 1. til 4. klasse på 

Styret tok orienteringene 

til etteretning og ber de 

enkelte iverksette sine 

aksjoner. 



Follo for å sikre best mulig kvalitet på treningene og 

mindre spenn i ferdigheter. 

- Har blitt invitert på samling i Sverige med Orkdal. 

Erlend sjekker hvilke andre samlinger som planlegges i 

løpet av høsten og om det er aktuelt med en felles 

samling i Bruksvallarna. Sjekker også Søvasslia. 

- Treningskurs – Erlend arrangerer og kaller inn de som 

har meldt seg som mulige trenere i høst. Prøver å ta det 

i klubbhuset. 

- Tidtakerbu - møte med hovedlaget på onsdag – Erlend 

blir med og informerer om prosjektet for å få klarsignal 

til å gå videre. 

- Rulleski – alle skøyteskiene er utlånt. Vi kjøper inn 4 

par rulleski skøyting til med 2-er hjul, ett par med 

Salomon. Erlend bestiller fra MX. 

52/2012 ØKONOMI, ØKONOMITILTAK 

Status på økonomi ble gjennomgått. Det er god økonomi i 

avdelingen.  

Arnt Otto presenterte salg av julepakker som forslag til nytt 

inntektsbringende tiltak. Konklusjonen ble at vi avventer til 

neste år. Vi bestilte 500 SkiPeg’er i fjor og har fortsatt mange 

igjen. Må selge ut disse før det blir aktuelt med andre 

inntektsbringende salgstiltak. Tore har en plan for salg som 

han vil iverksette. 

Styret tok orienteringen 

til etterretning. 

/2012 EVENTUELT 

- Det var ingen saker til eventuelt 

 

 

Nest møte 1. oktober kl 19:30 på Rostad Møbler 

 

…………………………………                     …………………………………………..               …………………………………….                                                           

Mona Hansen   Arnt Otto Lie     Kari Holseth                                               

Leder 

 

……………………………………                 …………………………………………       ……………………………………    

              Sindre Skarbo    Erlend Olsø    Olav Rostad  

 

……………………………………                 

 Olav Løfshus        

     


