VISJON
«En klubb å være glad i –
livslangt engasjement»

HOVEDMÅL
«Flest mulig – lengst
mulig»

OIF 2021
Slik gjør vi det i OIF

KORONA
•
•
•
•
•

Tøff periode for aktivitet
OIF lojal til myndighetenes råd
God kommunikasjon mot kommunelege.
Utfordrende økonomisk, men gode pakker fra staten.
Flinke til å styre økonomi.

• TAKK for bidrag, tålmodighet, lojalitet
og kontinuitet i styrene.

AGENDA
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Velkommen
Korona
Hovedstyret
Økonomi, sponsorer og klubbkolleksjon
Politiattester
Barneidrett
Rent idrettslag og anti doping
Utstyr og materiell
Møtereferat
Strategi
Media og retningslinjer media
Styremøter i OIF
Medlemsregister (aktivitetsregistrering)
Søknader om støtte
Kommende årsmøter i OIF
Orkanger Idrettsforening 120 år, hederspriser
Hovedfokus/hovedaktiviteter avdelingene fremover
Forbedringsinnspill
SLUTT

Ove
Ove
Ove
Tor/Anders
Kari
Hege
Anders/Eivind
Hermann/Anders
Ove
Eivind
Eivind
Ove
Anders
Ove/Tor/Anders
Ove
Ove
Avd. leder
Ove

Hovedstyret
Rolle

Navn

E-post

Mobil

Styreleder

Ove Aanonsen

ove.aanonsen@orkanger-if.no

481 06 975

Nestleder
(Økonomi)

Tor Bach

tor.bach@orkanger-if.no

906 38 897

Styremedlem
(Barneidrett)

Hege Berg

hege.berg@orkanger-if.no

922 27 065

Styremedlem
(Strategi)

Eivind Selven

eivind.selven@orkanger-if.no

970 39 294

Styremedlem
(Utstyr)

Hermann Lund

hermann.lund@orkanger-if.no

466 96 466

Styremedlem

Karin Røttereng

karin.rottereng@orkanger-if.no

917 21 771

Styremedlem

Oda Sterten

oda.sterten@orkanger-if.no

1. Varamedlem
(politiattester)

Kari Fossvoll

kari.fossvoll@orkanger-if.no

975 14 658

2. varamedlem

John Forvik

john.forvikv@orkanger-if.no

415 63 975

3. varamedlem

Atle Olav Sognli

atle.olav.sognli@orkanger-if.no

938 44 429

Daglig leder

Anders R Skjøld

Daglig.leder@orkanger-if.no

975 09 354

HOVEDSTYRET
Hovedstyret:
•

Forplikter idrettslaget.
•
•

•

•

Tillitsvalgte:
Valgt på idrettslagets årsmøte

Frivillige:
Ikke valgt på årsmøte men hjelper til
-dugnader arrangement osv

•

Hovedstyret er høyeste myndighet mellom
årsmøtene.
Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette
innebærer at det er hovedstyret som kan foreta
ansettelser og inngå evt. andre avtaler som
forplikter idrettslaget juridisk og økonomisk.
Hovedstyret er juridisk og økonomisk ansvarlig
for det som tas av beslutninger i avdelingene.

Instruks/vedtak: Kan gi idrettslagets avdelinger,
grupper og komiteer fullmakt til å forplikte
laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.
Har arbeidsgiveransvar for alle ansatte.

Lovnorm:
OIF’s lover
https://www.orkanger-if.no/assets/Uploads/LovnormOrkanger-IF-10121.pdf

HOVEDSTYRET
Lover, retningslinjer, skjema og nyttige linker:
• Finnes på hjemmesiden til OIF :
https://www.orkanger-if.no/home/om-oif/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontaktdata daglig leder og styret.
Gjeldende strategiplan
Klubbhåndbok
Økonomihåndbok
Fullmaktsmatrise
Lovnorm OIF
Retningslinjer for investeringer
Div skjema
Linker til Idrettsforbund og krets
Annet…..

ØKONOMI
•

Kontaktpersoner økonomi
• Hovedkasserer hovedlaget: Tor Bach: tor.bach@orkanger-if.no
• Daglig leder: Anders Rotstigen Skjøld daglig.leder@orkanger-if.no
• Ørnulf Lindset (Optimal regnskap) ornulf@optimal-regnskap.no

- Styret har det overordnende ansvaret for økonomistyringen i OIF og avdelingene
- Kasserer i gruppestyrene har ansvaret for;
- Utarbeidelse av budsjett for avdelingen
- Oppfølging av budsjett/regnskap gjennom året
- Godkjenne utbetalinger fra bank
- Fakturering av inntekter
- Sikre at styret er informert om den økonomiske utviklingen i avdelingen gjennom
året
- Billagslevering til Optimal Regnskap
- Påse at avdelingen følger idrettslagets økonomiske retningslinjer

ØKONOMI
•

Onestop reporting, budsjett og regnskapsprogram OIF;
• www.onestopreporting.com
• Budsjett for kommende år skal være rapport inn innen 31.12
• Regnskapsrapport for termin 1 (januar-februar) – ca. 1. – 15. april
• Regnskapsrapport for termin 2 (mars-april) – ca. 1. – 15 juni
• Regnskapsrapport for termin 3 (mai-juni) – ca. 15 august
• Regnskapsrapport for termin 4 (juli-august) – ca. 1.-15. oktober
• Regnskapsrapport for termin 5 – (September-oktober) – November/desember
• Regnskapsrapport for termin 6 (november-desember) – Januar/februar

•

Bilagsoppfølging
• Bilagsinnlevering 10. hver mnd

•

Oppfølging i avdelingenes styremøter, status for avdelingen.
• Fast agenda i alle styremøter

ØKONOMI
Tilgang til onestopreporting
Avdeling

Navn

Hovedlaget

Tor Bach + Anders R. Skjøld

Håndball

Øyvind Togstad + Marthe Togstad

Anlegg

Anders R. Skjøld

Orientering

Anders Solstad + Anders R. Skjøld

Turn

Ingar Børseth + Kjersti Bakken Ekeberg

Svømming

Tor Erik Sørensen + Tone Nyaas Auran

Fotball

Erik Garberg – Børge Hansen og Anders R. Skjøld

Ski

Kolbjørn Larsen

Klubbhus

Anders R. Skjøld

Ulvåshytta

Mona I. Ebbesen

AVTALER OG ØKONOMISKE FORPLIKTELSER
- Avtaler og økonomiske forpliktelser som går utover godkjente mandater til
avdelingsleder/styret skal godkjennes av hovedstyret.
- Eksempler – ansettelsesavtaler som utløser arbeidsgiveransvar, bilavtaler,
investeringer utover budsjett osv.
- Fullmaktsmatrise
FULLMAKTSMATRISE FOR Orkanger Idrettsforening
Denne fullmaktsmatrisen ble vedtatt på styremøte den xx-xx-2020

FULLMAKTSMATRISE
Signaturrett

Styret

Styreleder

Ja

Daglig leder

Økonomiansvarlig

Gruppestyre

Gruppeleder

Trenere

Ja

Prokura

Kommentar

Daglig leder og styrets leder i fellesskap. Signaturrett er registrert i foretaksregisteret

Ja

Daglig leder alene
Signere avtaler på vegne av idrettslaget

Ja

Inntil 100.000

Inntil 50.000

-

Inntil 30.000

-

-

Kjøpe/selge anlegg og utstyr

Ja

Inntil 100.000

Inntil 50.000

-

Inntil 30.000

-

-

Gjennomføre betalinger

-

-

Ja

Ja

-

Ja

-

Minimum to må signere hver betaling

Godkjenne fakturaer

Ja

Inntil 100 000

Inntil 50 000

Inntil 50 000

Inntil 30.000

-

-

Alle fakturaer må signeres av minimum to personer

Opprette, endre eller slette bankkonto

-

-

Ja

Ja

-

-

-

-

Gi tilgang til betalingsfullmakt i bank

Ja

-

Ja

Ja

-

-

-

-

Godkjenne regnskap

Ja

-

Ja

Ja

Gruppe-regnskap

-

-

-

ØKONOMI
Felles utgifter:
Flerbrukshus (OIF-huset)
Klubbhus
Sti/Skiløyper/Ulvåsveien/fridrett
Regnskap
Forsikringer
Daglig leder

Hva kommer inn:
Medlemsavgift
Sponsorer
Tilskudd stat og fylke
Momskompensasjon
Grasrotandel

Aktiviteter og tiltak i OIF
Måned

Hovedlaget

Januar

Grasrotandelen Q4

Årshjul
Håndball

Orientering

Turn

Svømming

Fakturering av aktivitetsavgift del 2

Fakturering av treningsavgift del 1

Fotball

Ski

Tilskudd Ulvåsveien

Anlegg

Atlet

Ulvåshytta

Driftstilskudd Orkdal kommune

Tilskudd skiløyper Ulvåsmarka

Februar

Fakturere medlemskap

Håndballskole

Teknobingo Q4

Mars
April

Johan Evjens Minnerenn
Orkla Sparebank Mini og 10 års turnering

Teknobingo Q1
Grasrotandelen Q1
Fakturering hovedsponsorer OIF

Mai

Billotteri (Mai-Desember)

Fakturering av aktivitetsavgift

Tilskudd IKAS

Gavefond Orkla Sparebank
Sponsorfordeling OIF

Juni

Talentsamling + Orkanger dagene

Salg av toalett/tørkepapir del 1
Straffesparkkonkurranse

Juli

Grasrotandelen Q2

Hermetikkfesten

Teknobingo Q2

August
September
Oktober
November
Desember

Orkland EnergiMila
Fakturering av aktivitetsavgift del 1

Fakturering av treningsavgift del 2

Salg av toalett/tørkepapir del 2

Svømmelotteri

Orkla Sparebank Cup

Tilskudd IKAS
Åpen hytte

Grasrotandelen Q3

Orkla Sparebank Mini og 10 års turnering

Teknobingo Q3

Fakturering av aktivitetsavgift

LAM-Midler

Julecup

Mva kompensasjon

Salg av julekalender

Støtte aktivitet Orkland Kommune

Juleforestillinig

Julecup

SPONSORER
• Hvem er sponsorer til Orkanger IF?
•

Orkla Sparebank ny avtale. (T. Sletvold)

• Gruppesponsorer – Retningslinjer
• Private sponsoravtaler –
Retningslinjer i klubbhåndbok
• Fordeling av sponsormidler
– Faste tildelinger og Fordeling etter aktivitet

POLITIATTESTER
Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år
som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige
eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun
utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep
eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.
Norges Idrettsforbund:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
Orkanger-if.no
https://www.orkanger-if.no/home/politiattester-2/
Politiattester som sak på avdelingsmøtet,- Status politiattester
Kontaktperson politiattester Hovedstyret: kari@fossvoll.no kari.fossvoll@orkanger-if.no

BARNEIDRETT

Rent Idrettslag/Antidoping

UKE 44 2. nov

UTSTYR OG MATERIELL
Utstyr og materielliste OIF.
• Utstyr med verdi over kr. 10.000,- skal
meldes inn til utstyrsansvarlig.
• Utfaset, solgt og defekt/kastet utstyr som
er/var registrert på listen skal meldes til
utstyrsansvarlig.
• Dette gjelder maskiner og utstyr.
• Gjelder ikke en samlet verdi av utstyr, f.eks
draktsett, baller osv.
Eksempel: Utstyrsliste.
• Hvorfor utstyrsliste?

Kontaktperson utstyr:
hermann.lund@orkanger-if.no

REFERAT FRA STYREMØTE
Avdeling
Dato
Tilstede

Meldt fravær
Ikke møtt

Hovedstyret
19.11.08.
Kl.: 19.00
Sted: Orkdal Rådhus
Rudolf Larsen, Ove Aanonsen, Vibece Larsen, Morten Stub,
Else-Britt Evjen og Knut Even Wormdal.
Marit Mjøen deltok i behandlingen av sak 74,75 og 76.
Eystein Løkken var til stede ved behandling av sak nr. 74/08.
Ruth Thoresen

Sak
Sak nr. Bakgrunn for saken
Søknad fra Fotballavd. – g 16laget
Det har vært avholdt møte den 12.
nov
mellom ST Fotballkrets, OIL, OIF
74-08
og
Orkla FK for å drøfte overføring av
aldersbestemte lag f.o.m. 13-årslaget
til Orkla FK. Det er ikke blitt
oppslutning om dette. Fotballavd.
søker om overføring av G 16årslaget av sportslige grunner.
Anbud for trykking av OrkangerIdrett.
Det er innhentet anbud fra Orkla
Grafiske og Grytting AS. Orkla
75-08
Grafiske har laveste anbud, men med
papirtykkelse på 115 mgr. Mot
Grytting 130 mgr.
”Orkanger-Idrett”
Marit Mjøen orienterte om innlevert
76-08
stoff.

Vedtak
OIF G 16-lag overføres til Orkla FK
sesongen 2009. Dette er et
prøveprosjekt med ett års varighet
og opphører dersom ikke annet
bestyemmes. Det forutsettes at OIL
og Orkla FK godkjenner ordningen
eller at OIL overfører sitt G 16-lag
til Orkla FK. Det utarbeides en
samarbeidsavtale for prosjektet.

Møtereferat OIF
Nøyaktig utfylling av opplysninger:
•Møtt/ikke møtt, hele navn
•Dato og sted

Fortløpende saksnummer. Sak nr og år.
01 på første sak ved nytt år.

Overskrift på saken,- understreket
Orkla Grafiske tildeles oppdraget
med trykking av nummer 2/2008 av
”Orkanger-Idrett” p.g.a. laveste pris.

Hva gjelder saken
Vedtak! Beskriv kort hva vedtaket er.

.........................................
Rudolf Larsen

..........................................
Ove Aanonsen

......................................
Vibece Larsen

.........................................
Morten Stub

..........................................
Else-Britt Evjen

.......................................
Marit Mjøen

.........................................
Knut Even Wormdal

Underskrives av oppmøtte styremedlemmer.
Underskrevet referat settes inn i protokoll.
Referat sendes hovedstyret som orientering
Legges ut på hjemmesider.

STRATEGI
• Strategidokumentet ferdig
• Setter fokus på organisasjon og drift
• Aktivitetstallene danner grunnlag for
videre handling, avdelingene må bidra
med tall til dette
• Peker veien videre for OIF
• Klubbhåndbok ferdig
Strategidokument OIF 2020-2021

RETNINGSLINJER MEDIA
• Det skal utarbeides en
kommunikasjonsstrategi for OIF
• Felles intern kommunikasjonsplattform
for hele OIF
• Tydelig retningslinjer for
kommunikasjon utad
• Et ønske om å gjøre det lettere for
både avdelinger og hovedstyre samt
forsterke identiteten om ett OIF

STYREMØTER I OIF
• Noen punkter som faste saker:
– Status siste møte
(noe i siste møtereferat som ikke stemmer, vedtak for oppfølging?..)

– Status økonomi
Noe av utviklingen i økonomisk status som må ha oppmerksomhet, retning i henhold til budsjett.

– Status politiattester
Har alle som skal levere attester levert. Ha liste/oversikt og følg opp.

– Saker til behandling
Er det saker som skal behandles og krevet et vedtak som må følges opp?

– Saker til orientering
Saker som har til hensikt å orientere resten av styret om. F.eks fra leder til andre eller fra andre funksjoner
til resten av styret.

– Husk å invitere Anders til alle styremøter!
– Husk å sende godkjent referat til styret (hovedstyret)

MEDLEMSREGISTER

- Alle med et verv i OIF eller som er aktive i en aktivitet skal være medlem i OIF
uavhengig av alder.
- OIF bruker klubbadmin som system for medlemsregistrering – Evt andre
systemer for kommunikasjon, fakturering eller lignende skal avtales med
Daglig leder.
- Alle avdelinger SKAL ha en klubbadminansvarlig.

Søknader om støtte internt/eksternt
• Alle investeringer/innkjøp over kr. 30 000,- som ikke er godkjent/planlagt via
budsjettprosessen SKAL godkjennes fra hovedstyret via søknad.
• Søknader internt skal inneholde en prosjektbeskrivelse av prosjektet (Hva ønsker en
med prosjektet og for hvem er dette prosjektet for) – tidsramme - kostnadsoverslag og
finansieringsplan
• Søknader om økonomisk støtte fra Hovedstyret.
• Skjema for utfylling
• Kriterier
• Søknader eksternt skal koordineres via daglig leder i OIF

Kommende årsmøte
• En del posisjoner ikke besatt i avdelinger og grupper.
• Mange valgt for 1 år
• Dette kan bety stor utskifting samme år,- lite kontinuitet.
• Starte jobben NÅ med å kartlegge hvem fortsetter og hvem går ut?
• Starte jobben med å rekruttere nye
• Fremsnakke OIF
• Meningsfullt arbeide for barn og ungdom
• Rollebeskrivelser?

OIF 120 ÅR i 2021
I JUBILEUMSÅR ER DET NORMALT Å DLE UT HEDERSPRISER. OG I OIF HAR VI:
Prestasjonspokal – Diplom - Æresmedlem
Prestasjonspokal
Prestasjonspokal kan tildeles et lag/avdeling eller enkeltpersoner som har gjort en stor innsats det foregående år,
enten sportslig eller på annen måte. Prestasjonspokalen utdeles på årsmøtet. Det er ingen forutsetning at det skal
skje årlig.
Diplom
Diplom kan tildeles medlemmer som har gjort en stor innsats sportslig, administrativt eller på annen måte, eventuelt
en kombinasjon av slike prestasjoner. Diplom utdeles ved jubileer eller andre større arrangementer, eller ved egen
tilstelning med spesielt inviterte gjester fra prisvinners miljø i O.I.F.
Æresmedlemskap
Æresmedlemskap er OIF’s høyeste utmerkelse, og kan tildeles medlemmer som har utmerket seg ved sportslige
prestasjoner eller administrativt arbeid, eller på annen måte har ytet OIF tjenester av stor betydning.
Norgesmesterskap i en idrettsgren kan gi slik utmerkelse. Når det gjelder administrativt arbeid, er det nødvendig
med ekstraordinær innsats gjennom mange år, og det forutsettes at en først har mottatt OIF’s diplom.
Æresmedlemskap utdeles ved jubileer eller andre større arrangementer, eller ved egen tilstelning med spesielt
inviterte gjester fra prisvinners miljø i OIF.
HAR DU/DERE FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL EN ELLER FLERE AV DISSE HEDERSPRISENE SÅ SEND INN DET TIL
HEDERSKOMITEEN I OIF VED LEDER OVE AANONSEN. BESKRIV OG BEGRUNN FORLSAGET I HENHOLD TIL STATUTTENE.

OIF’s ÅRETS ILDSJEL
ORKLAND KOMMUNE

Øyvind Togstad
2011

Rudolf Larsen
2013

Tor Arne Opphaug
2016

Grethe V Vullum
2018

Bjørn Krokdal
2021

Prisen for Årets ildsjel deles ut på Idrettsgallaen i Trondheim 5. november.

INNSPILL
INNSPILL OG FORBEDRINGSFORSLAG TIL Å GJØRE OIF TIL EN FORBEDRET ORGANISASJON
MOTTAS MED TAKK?
• Sendes hovedstyret alle innspill vil vurderes.
• Beskriv innspillet/forbedringen
• beskriv hensikten/målet med innspillet/forbedringen.
• Foreslå gjerne hvordan dette kan løses.

Skriv inn avdeling/gruppe
Mail sendt: 16.sept:
Oppfordrer alle avdelinger og grupper å si noe kort om den siste perioden med Korona og også hvordan man ser for seg å
øke aktivitet fremover til gammelt nivå og aller helst bedre enn det.
Send meg EN slide på den med stikkord.
Vedlegger en mal dere kan bruke.

Erfaringer og utfordringer i Covid-perioden:
• xx
• xx
• xx

Plan for å øke aktivitet i avdelingen gruppen fremover:
• Effekt av covid:
• Plan/aktivitet for å øke aktivitet (mål om økning)

ORKANGER IDRETTSFORENING

