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Til 
medlemmene i Orkla Fotballklubb 

 
 

 
 
 
 
 

09.03.16 

 

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet 

 
Det vises til innkallingen til årsmøte av 30.01.2016 og korrigert innkalling vedrørende dato 
02.03.2016 på OFK sin hjemmeside 
 
Onsdag den 16.03.2016  
 
Årsmøtet avholdes i OFK klubbhus og begynner kl. 19.00 
 
Sakliste: 
 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.  
    a)  Vedta ny lov (vedtekter) for Orkla Fotballklubb 
    b)     IKAS - valg av styrerepresentanter 
7. Fastsette medlemskontingent, og gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift. 
8. Vedta klubbens budsjett. 
9. Behandle klubbens organisasjonsplan. 
10. Valg. 
 

 
Med vennlig hilsen 
Styret  
 
Vedlegg: 1. sak 6a 
                        2. sak 6b 
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Forslag til forretningsorden 

 

1. Årsmøtet ledes av en dirigent som velges av årsmøtet. 
 

2. Det velges sekretær til å føre protokoll fra årsmøte. 
 

3. I protokollen innføres forslag, talere, og vedtak. 
 

4. Årsmøtedeltagere som ønsker ordet i debatten skal tilkjennegi dette ved å gi tegn til dirigenten. 
 

5. Årsmøtedeltagere og styrets medlemmer kan ta ordet to ganger i samme sak. 
 

6. Styrets leder og saksfremlegger kan ta ordet ubegrenset antall ganger. 
 

7. Dirigenten kan foreslå begrensning av taletid hvis dette anses nødvendig av hensyn til møteavviklingen. 
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Styrets sammensetning 2015 
 

Orkla Fotballklubb har i 2015 hatt følgende styre: 

Styreleder:     John Kåre Solem 

Nestleder:     Odd Aune 

Kasserer:      

Sportslig leder senior Menn:   Martin Ingdal 

Sportslig leder senior Kvinner:              Tom Åge Dahl 

Sportslig leder ungdom:   Thomas Bysting 

Anleggsleder:     Rune Trygg Andersen 

Varamedlem    Anita Slupphaug Kjerstad 

 

Revisorer har vært Jan Morten Almli og Johanne Kjøren. 

Valgkomite har bestått av Fredrik Th. Evjen (leder), Ola Haugen og Sigrun H. Husdal. 
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Styrets arbeid 

 

Styret har møttes for 11 styremøter og behandlet 59 saker av administrativ og operativ karakter i løpet av året 

2015. Klubben har en tilfredsstillende økonomi, men til tider utfordringer med likviditeten. Hovedfokuset har 

vært på budsjettkontroll, kostnadskutt og nye inntektsbringende tiltak. Styret har også vært med på en del 

interne møter med de forskjellige avdelingene i klubben. Dette skal det jobbes enda mer med i 2016 slik at vi får 

en mest mulig effektiv organisasjon i henhold til beslutninger og intern kommunikasjon.   

I praksis har vi jobbet mye med å ferdigstille et digitalt medlemsregister, forenkle økonomisk rapportering og 

regnskapsføring. Vi har byttet regnskapsfører fra KL Regnskap Orkla AS til Orkdal Regnskapskontor SA. 

Samarbeidet har vært godt så langt, og i tillegg har vi tilgang til en regnskapsmedarbeider som vi deler med 

Orkdal Idrettslag.   

Styret har videre jobbet med avslutningen av praktiske ting opp imot IKAS. Gjeld fra eierklubbene ble overført 

høsten 2015, og samarbeidet er godt. Vi samarbeider med OIL på flere felt bla. økonomi, sportslig, og dette er 

formalisert gjennom en samarbeidsavtale som blant annet omfatter bruk av Orkdalsbanken Stadion og et 

samarbeid på markedsaktiviteter. 

Styret har bestått av 6 rene styremedlemmer dette året noe som har lettet prosessene i og med at vi har vært 

effektive, men dog veldig sårbare iht. frafall/sykdom på møtene. Vi har kontinuerlig evaluert 

styresammensetningen dette året, og vi kommer til å legge frem en ny styresammensetningsmodell.  

Høsten deltok styreleder, nestleder og daglig leder på Fotball-lederkurs 1 i regi av NFF og Trøndelag 

Fotballkrets. Disse kursene er en sentral del av NFF og kretsen strategi innen klubb- og lederutvikling. 

Styreleder deltok også på seminaret «styrearbeid – mer enn å sitte» av Kjell Standal.  

Klubben har også fortsatt det gode arbeidet på sosiale meder. Hjemmesiden blir ofte oppdatert, og samspillet 

mellom webside og medier som Facebook og Twitter virker bra. Den nyopprettede FB-siden har økt meget bra i 

løpet av året, og vi har snart 1500 medlemmer. Vi vil satse mer på promotering via denne siden i løpet av neste 

sesong. Markedsgruppa jobber også bra med å forhandle frem medlemsfordeler til klubbens medlemmer.  

Årets gladnyhet fikk vi like før jul, da vi ble overrakt prisen som årets Fair Play-klubb. Den henger høyt, og jeg 

kan samtidig bekrefte at styret er fornøyd med klubbens sportslige presentasjoner. 
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Sport 
 

Sportslig Utvalg (SU) har i 2015 bestått av Thomas Bysting (sportslig leder ungdom), Martin Ingdal (sportslig 
leder menn senior/G19), Tom Åge Dahl (sportslig leder kvinner senior/J19), Jon Møkkelgård (trener-
koordinator) og Arnstein Røen (medlem/trener menn senior). 

SU sitt mandat er å koordinere det sportslige arbeidet og sørge for at aktivitetene er klubbstyrte med 
utgangspunkt i vedtatte sportslige retningslinjer. SU har et nært samarbeid med alle årsklasser og lag, samt med 
klubbens styre og er dessuten et naturlig kontaktpunkt overfor både Orkdal IL og naboklubbene i regionen. 

SU har også i 2015 jobbet tett opp mot både trener/laglederteamene og foreldregruppene. Det har vært spesiell 
fokus på de verktøyene som ligger i differensieringsbegrepet, samt det å ha et bredt nok og langsiktig nok 
perspektiv i de aldersbestemte klassene. Dette er et viktig grunnlag både for å få flest mulig til å spille fotball 
lengst mulig, samt for å utvikle spillere med ferdigheter gode nok til egne A-lag, eller til høyere nivå. 

Team-møter, trenerforum, foreldremøter, spillermøter og generell tett kontakt med alle årsklasser og lag, har 
vært sentralt i SU sitt arbeid. Det er dessuten gledelig å konstatere at Orkla ble kåret som årets Fair Play-klubb i 
Trøndelag Fotballkrets. Dette bekrefter at arbeidet på dette området er lagt merke til, noe som er en stor 
anerkjennelse for alle i klubben.  

Orkla Tine Fotballskole ble arrangert for tolvte gang og samlet godt over 100 deltakere i alderen 9-12 år. 
Orklatrenere og aktive spillere gjorde som tidligere en god jobb som instruktører på fotballskolen. Eggens 
Trenerskole ble også arrangert for tolvte gang og samlet over 70 trenere fra hele landet til ei flott fotballhelg, 
som vanlig med Nils Arne i spissen. 

Orkla Xtra ble arrangert i vinter/vårmånedene som åpne treninger for de mest ivrige jentene og guttene i Orkla. 
Orkla og Orkdal samarbeidet ellers som vanlig om de åpne tiltakene Orkla SommerXtra (jenter og gutter 11-15 
år) og OIL SommerXtra (jenter og gutter 7-12 år). Orkla gjennomførte også to Keeperkvelder for OILs keepere i 
løpet av sesongen. På alle disse tiltakene stilte trenere og aktive spillere fra Orkla opp som instruktører.  
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Orkdal har i 2015 satt i gang et sportslig utviklingsarbeid for å øke kvaliteten i barnefotballen, med spesiell 
fokus på trenerutvikling. OIL har også involvert Orkla i dette arbeidet, bl.a. i gjennomføringen av trener-
samlinger, samt for å arrangere en Barnefotballkveld for OILs trenere. Dette arbeidet vil fortsette i 2016. 

Trenerutvikling er fremdeles høyt prioritert og i 2015/16 har Arnstein Røen fullført UEFA A-lisens, mens 
Reinert Aakerholm og Ola Haugen har fullført UEFA B-lisens. I tillegg har flere Orklatrenere fullført hele eller 
deler av UEFA C-lisens, der Orkla også har vært teknisk arrangør for noen av delkursene.  

Det har vært arrangert flere Trenerforum. Et av trenerforumene ble lagt til Lerkendal og gjennomført av RBKs 
SalMar Akademi, mens to andre forum ble gjennomført i egen klubb, med bidrag fra RBK og der også Orklas 
naboklubber var invitert. På jentesiden har Orkla hatt god kontakt med toppklubben Trondheims-Ørn. 
Orklatrenere har bidratt på kretsens spillerutviklingstiltak Klubb BDO og flere Orklaspillere har representert 
klubben på samlinger og tiltak i regi av fotballkretsen. 

Samarbeidet med Orkdal v.g. skole er videreført også i 2015. I mai takket Orkla ja til å få besøk av Orkla 
Antidoping Norge/Rent Idrettslag for å få informasjon og kunnskap om hvordan doping kan forebygges. 

Sesongen ble som vanlig avsluttet med en fellessamling for aldersbestemt fotball i Orkdal Kulturhus. Her ble en 
spiller i hver årsklasse overrakt klubbens Fair Play Innsatspokal og senere på kvelden ble også seniorlagene 
hedret på en egen avslutningsfest. 

Andre områder SU har jobbet med, er utarbeidelse av baneplaner, koordinere påmelding av lag i seriesystemet, 
samt å komplettere klubbens sportslige retningslinjer. En rød tråd gjennom alt dette, er en enda sterkere 
forankring av begrepet «Klubben som sjef» og gjennom det sikre at alle ledd i klubben jobber i samme retning. 

 
Orkla Sportslig Utvalg 
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Ungdomsavdelinga 

 

Årets sesong har vært preget av høyt aktivitetsnivå i ungdomsfotballen. Ca. 100 gutter og jenter har vært i 

aktivitet for klubben i løpet av året. I løpet av sesongen hadde vi 6 guttelag og 2 jentelag i aksjon. 

Foruten god innsats i seriespillet, deltok klubbens aldersbestemte lag på mange turneringer. Storsjøcupen i 

Østersund er vår klubbcup og i år deltok nærmere 100 spillere fordelt på 6 lag. Foreldre og søsken bidro med å 

lage en flott ramme rundt kampene våre. 

Orkla FK har også motiverte og talentfulle spillere som representerer klubben på en utmerket måte gjennom 

ulike kretstiltak. Her må det også nevnes at flere av våre trenere har bidratt i BDO-systemet. 

Vår styrke er store og kompetente trener-/laglederteam noe som er en forutsetning for å sikre god oppfølging og 

fornuftig logistikk i forbindelse med hospitering og differensiering. Vår målsetning er å ha det beste 

fotballtilbudet i regionen. For å fylle en slik rolle er vi avhengige av å ha et sunt og godt samarbeid med 

naboklubbene. Samarbeidet med OIL er grunnleggende for å lykkes, men vi ønsker også å ha nær kontakt med 

de andre klubbene i dalføret. Vi merker at vi er en attraktiv klubb da det med jevne mellomrom står spillere og 

banker på døren og ønsker å spille for OFK. Resultatet av dette er at klubben har utviklet egne retningslinjer for 

overganger i ungdomsfotballen.  

Det jobbes kontinuerlig med å utvikle ulike standarder og retningslinjer for hvordan vi skal jobbe som klubb. 

Foruten egne overgangsregler, er det blitt utarbeidet retningslinjer for hospitering, differensiering og spillerflyt i 

kamper. Dette underbygger målet om «Klubben som sjef» og letter samarbeidet mellom trenerteamene for de 

ulike årsklassene. Teammøter på tvers av årsklassene og trenerforum forsterker dette arbeidet. 

Klubbens framgang på spillerutvikling i de yngre årsklassene og kjemping i toppen av 3.div både på dame- og 

herresida, har bidratt til god dialog med både RBK og Trondheims/Ørn. I løpet av året har vi vært på Lerkendal-

besøk for å overvære ei G16-økt, og vi har hatt Øyvind Husby på besøk for å sette fokus på forsvarsspill. I 

tillegg har noen av våre jenter deltatt på Ørn-akademiet. 

Sportslig leder takker med dette for en god sesong, og ønsker arvtakeren lykke til med jobben! 

Med sportslig hilsen 

Thomas Bysting, sportslig leder ungdom. 
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Kvinner senior/J19 

 

Det ble ved sesongstart avklart at jeg og Tom Åge Dahl skulle trene og være kampansvarlige for Orkla damer. 

Det ble sagt og avklart at det til enhver tid sterkeste laget skulle spille og det var holdningen. Det var en 

treningsgruppe junior og senior, men to lag som skulle ha kampavvikling hver uke. I startfasen var det tre 

treninger i uken - to ute på Orkanger og en inne i Sondrehallen. Oppkjøringen var preget av langtidsskader bla. 

flere overbelastningsskader siden 2014 sesongen slik at mange spillere ikke kunne trene eller bare ble med på 

enkelte øvelser.  

Treningene var delt der Tom Åge var ansvarlig for spilløvelser og jeg hadde fysisk trening med styrke. Det kom 

tidlig frem at flesteparten av spillene hadde kondisjon et godt stykke under det en kan forvente. 

Ballbehandling/basisferdigheter var for flere sitt vedkommende under det en kan forvente av spillere på 

juniornivå. Treningsfasiliteter var under pari. Første gangen vi fikk trent på full bane og formasjon var på Hitra 

uken innen seriestart. Dette har stort forbedringspotensial for sesongen 2016. Det ble benyttet 30 senior/junior 

spillere på junior og senior totalt og 14 forskjellige J 16 spillere.  

I løpet av vårsesongen hadde Orkla lag i J 16 i 1. divisjon, junior i 1. divisjon og damelag i 3. divisjon. Det ble 

markant frafall av spillere innen høstsesongen, og hele 10 juniorer takket for seg. Det var uenighet om hvordan 

høstsesongen skulle se ut, men man valgte å gå for 3 lag. J 16 i 2. divisjon, junior i 2. divisjon og senior i 3. 

divisjon. Dette medførte at noen J 16 spillere spilte over 30 kamper sesongen 2015 hvilket ikke er optimalt på 

noen måte.  

Det var lite tilvekst av spillere under høsten 2015 så derfor ble belastningen stor på de spillere vi hadde tilgang 

på. Det var egentlig ingen tilgang i løpet av høsten på spillere. Alle lag på Orkla måtte bidra til å få kabalen om 

høsten til å gå opp. J 13 var med på J 16 og J 16 var med på junior og senior. Noen seniorer var med på junior. 

Uten denne spillerflyten mellom lagene hadde det ikke vært mulig å stille med lag i alle kampene.  

Treningsleir til Tyrkia var ikke et tema pga. lavt treningsoppmøte. Vi fikk derfor til to vellykkede treningsleirer 

på Hitra fra fredag til søndag. 3 treninger og 1 kamp hver gang samt sosial aktivitet. Dette var altavgjørende for 

høsten slik at J 16 spillene følte seg trygge ved oppgaven om høsten. Opplegget var meget vellykket, og det 

anbefales derfor for fremtiden.  

De sportslige resultatene var ikke på nivå med det en kunne ønske. Vi unngikk nye langtidsskader og vi fikk 

spillere spilleklar hvilket var meget positivt og det var positivt at spillere ble bedre gjennomtrent slik at de klarte 

en hel kamp. Junior hadde enkeltkamper der de presterte bra, men i andre kamper var de under pari. Ujevnhet 

med et bra høyeste nivå, men for mange kamper under pari på junior. Senior var mer stabilt, men veldig 

avhengig av rutine. Vi hadde noen prestasjoner under pari og vi ble nummer 3 noe som ikke er godt nok.  

Det er stort forbedringspotensial foran 2016. Ferdigheter, kondisjon, spilleforståelse, solid apparat rundt lagene 

er punkter som skal utbedres, Det er ønskelig at det er et apparat rundt junior og et rundt senior. Det å ha 

kampledelsesansvar samt laglederansvar for begge deler er for tidskrevende og det går utover motivasjonen til 

de som har de rollene. Det må og bli bedre treningsmuligheter og ro omkring damelaget. Tydelig plan og 

målsetting er viktig for rekruttering.  

 

Jimmy Wikell 

Trener Orkla 
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Menn senior/G19  
 

Målet og håpet om opprykk til 2.divisjon levde nesten helt frem til siste seriekamp!  

I sesongen 2015 fikk vi stiftet bekjentskap med en rekke nye lag, da vi sammen med lokale lag som KIL/Hemne 

og Buvik havnet i avdeling med lag i og rundt Lillehammer-området. Herrelaget leverte totalt sett en god 

sesong. Etter 26 serierunder endte vi opp med 51 poeng, kun 4 små poeng bak Tynset som kapret 1.plass og 

dermed opprykket til 2.divisjon. Resultatmessig ble det hentet flere poeng på Orkdalsbanken Stadion (9 seire, 2 

uavgjort, 2 tap) enn på fremmed gress (6 seire, 4 uavgjort, 3 tap). Som i de 3 siste sesongene ble vi igjen det 

mestscorende laget i avdelingen (85 mål). 

Sesongens trener- og laglederapparat bestod av; 

Nils Arne Eggen, Arnstein Røen, Bjørn Næss (keepertrener), Ole Næss (fysio) og Bjørg Schei.  

Spillerstammen på a-laget fremstod, med et par unntak, som uendret fra sesongen 2014.  Klubbens JR-spillere 

har tatt stadig nye steg og nye JR-spillere har kommet opp. Dette gir oss en god bekreftelse at jobben som 

legges ned i klubbens ungdomsfotball er god og det er helt i tråd med klubbens overordnede filosofi hva gjelder 

spillerrekruttering og spillerutvikling.  

Også i 2015 må spillere og trenerapparat gis honnør for den gode innsatsen de har lagt ned, både på og utenfor 

banen. Alle utviser både gode holdninger og er flotte ambassadører for Orkla FK. MSR er på mange måter 

klubbens spydspiss og med dette følger et ansvar for å være forbilder. Dette ansvaret har gruppen virkelig tatt på 

alvor og det kom tydelig frem under Orkla Tine Fotballskole hvor de var instruktører.  

G19 kan også se tilbake på en godt gjennomført sesong. Dette på tross av underbemanning i trener- og 

støtteapparatet. Det er en kjensgjerning at apparatet rundt klubbens G19-lag i sesongen 2015 var for lite. Denne 

spillergruppen er ekstremt viktig for klubben og er hovedkilden for nye A-lagsspillere. I tillegg er spillerne på 

G19 i en fase av livet hvor det skjer store endringer både fysisk og mentalt – dette stiller krev til et godt apparat 

rundt som evner å fange opp og utvikle både enkeltindividene og gruppen som helhet.  

På tross av ”få hender i arbeid” har Reinert Aakerholm (hovedtrener) og resten av støtteapparatet gjort en 

formidabel jobb med guttene på G19. Resultatmessig endte det opp med en 5.plass i 0.divisjon, 3.plass i 

1.divisjon og 5.plass i 2.divisjon.  

For en spillergruppe som G19 er utvikling vel så viktig som tabellplasseringen. I løpet av sesongen har guttene 

levert mange særdeles gode kamper og vi har sett en veldig positiv spillergruppe med mange spennende spillere. 

Gjennom 3 G19-lag har også klubben i 2015 kunne tilby et sportslig tilbud til alle, uavhengig av hvor man er i 

”utviklingstrappa” og ferdighetsnivå. Det er ikke mange klubber som har mulighet til å kunne stille 3 lag i G19-

klassen – dette vitner om at den gode jobben som er gjort tidligere, og som også i dag gjøres lengre ned i 

rekkene, har ført til at vi opplever en svært lav frafallsprosent.  

Ønsker å rette en stor takk til alle som har vært med å bidra på MSR og G19 i sesongen 2015 – dere har gjort en 

formidabel jobb!  

 

Martin Ingdal, Sportslig leder senior/G19 
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Anlegg 

 

OFK har nå 40 % eierandel i aksjeselskapet IKAS og har dermed eierskap i to flotte kunstgressbaner med 

undervarme samt pumpeanlegget. Pumpeanlegget ble også oppgradert i 2015. Det vil bli dannet nye 

prosjektgrupper iht. nye planer. 

Anleggsleder har også startet vedlikeholdsarbeid i kjelleren på klubbhuset og malearbeid i 2. etasje. Vi vil også 

sette av litt ekstra midler på årets budsjett slik at vi får fullført vedlikeholdsarbeidet inne klubbhuset på Nedre 

Rømme.  

 

Arrangement 
 

Eggens Trenerskole og Orkla Tine Fotballskole ble gjennomført med god oppslutning også i år. Vi 

gjennomførte også en kompiscup i juni hvor deltagelsen var meget god. Denne cupen var åpen for alle, og 

arrangementet var meget populært. 

Vi hadde sesongavslutning i kinosalen lørdag 14. november. Det var diplomutdeling til aldersbestemte lag og 

foredrag av Gøran Sørloth. Kvelden ble avsluttet med god mat og taler i Damphuset.  

Klubben opplevde svikt i billettinntektene i forhold til sesongen 2014, og vi vil iverksette tiltak for å øke 

publikumsinteressen til neste års sesong. 
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Marked 
 

Markedsutvalget har i 2015 bestått av Ingebrigt Hoston, John Kåre Solem, Ola Husby, Trond Aune og Jan 

Ustad. 

Årets hovedaktiviteter har vært: 

NETTSUS 

Årets Nettsus var den 10. i rekken og gav en bruttoinntekt på i overkant av 200.000 

SALG TOALETTPAPIR 

Det har kun vært gjennomført 2 salgsomganger i 2015. Dette skyldes at vi mistet lokalene vi tidligere har 

benyttet og at det tok tid å finne nye, egnete lokaler. 

I 2016 planlegges 3 salgsomganger. 

ENJOY 

Stadig bedre oppslutning om salg av Enjoyhefter med inntekt på over 100.000 kroner. 

LOTTERI 

Det tradisjonelle høstlotteriet har blitt gjennomført med loddsalg på i overkant av 100.000 kroner. 

Det planlegges å flytte lotteriet til første halvår da det viser seg å være opphopning av idrettslagsaktiviteter fram 

mot jul. 

DUGNADER 

Vakthold ved Orkangerdagene og Strandafestivalen har blitt gjennomført i likhet med i 2014. 

I tillegg fikk vi ansvar for vakthold og salg under Oktoberrock og dette gav en inntekt på 80.000 kroner. 

Fantastisk oppslutning om dugnaden fra klubbens medlemmer gjorde at vi kunne gjennomføre et oppdrag som 

har blitt gjenstand for ros i ettertid. 

Vi beregner å få oppdraget også under årets Oktoberrock og håper på samme velvillige innstilling fra våre 

medlemmer. 

ARRANGEMENT 

Markedsutvalget har hatt arrangementsansvar for Orkla FK’s hjemmekamper.  

I forbindelse med en av sesongens hjemmekamper ble Barnas Dag arrangert med deltakelse fra over 150 unger.  

Arrangementet planlegges gjentatt. 

SPONSORER 

AMFI Orkanger er med som ny sponsor fra årets sesong.  De øvrige sponsoravtalene er inne i sitt første av 3 

løpeår. 

 

Markedsutvalget 
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Økonomi 
 

Årsregnskapet 2015 viser en omsetning på kr. 4 367 716 og et årsresultat på kr. -58 468. Underskuddet skyldes 

primært høyre kostander i forbindelse med skifte av drakt- og utstyrskolleksjon, økte reisekostnader og leie av 

bane samtidig som leieinntekt for Orkla kunstgressbane har falt bort. Vi vil som i tidligere år fortsatt ha fokus på 

kostnadskontroll og målsetningen for 2016 er å komme i havn med et overskudd. Dette vil gi klubben best 

mulig grunnlag for å utvikle et godt sportslig tilbud. 

 

Sluttord 
 

Styret takker medlemmene, ledere, trenere og det øvrige støtteapparat for den store og viktige innsatsen som er 

lagt ned i året som er gått. 

Styret takker også våre mange samarbeidspartnere for all støtte i 2015, og vi ser frem til sesongen 2016.  

 

 

Orkanger 07.03.16 

 

 

John K. Solem   Odd Aune    Anita Slupphaug Kjerstad 

Styreleder 

 

Rune T Andersen             Thomas Bysting                            Martin Ingdal    

 

Tom Åge Dahl                 
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Vedlegg 1 sak 6A 

 

Nye vedtekter for klubben. 

Se vedlagt lovnorm og kommentar til foretatte endringer (vedlegg 6A).  

Styrets innstilling:  

Ny lovnorm vedtatt av idrettsstyret 22.10.2015 gjøres gjeldende for Orkla FK.  
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Vedlegg 2 sak 6B 

 

Valg av OFK styrerepresentanter til styret i IKAS. 

Styrets innstilling:  

Fredrik Evjen og Bjørn Rønning velges som styremedlemmer fra Orkla FK i IKAS.  

Som vararepresentanter velges Per Rønning for Bjørn Rønning og Jan Ingebrigt Ustad for Fredrik Evjen. 
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Valgkomiteens innstilling til valg av styre i Orkla Fotballklubb 

 

Foreløpig forslag fra valgkomiteen: 

 

 

Styreleder:    John Kåre Solem   1 år 

Nestleder:    Odd Aune    1 år 

Kasserer:    Kristine Eker    2 år 

Sportslig leder:                Erlend Ysland   2 år (Senior/junior) 

Sportslig leder ungdom:       2 år 

Anleggsleder:    Rune T Andersen   Ikke på valg 

Styremedlem:                Kristine Slupphaug   2 år 

Varamedlem:    Anita Slupphaug   Ikke på valg 

 

Valgkomite:    Ola Haugen    1 år 

    Sigrun H. Husdal   1 år 

    Martin Ingdal    2 år 

 

Revisorer:    Jan Morten Almli   1 år 

    Wigdis Evjen    1 år 

 

 

Orkanger, 01.03.2016 

 

Fredrik Evjen                      Ola Haugen                   Sigrun H. Husdal 
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