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Til
medlemmene i Orkla Fotballklubb

09.03.17

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet
Det vises til innkallingen til årsmøte av 08.02.2017 på OFK sin hjemmeside
Torsdag den 09.03.2017
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 statuetter for æresmedlemmer i Orkla Fotballklubb.
b) Fullmakt fra årsmøte forbindelse låneopptak.
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
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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 2016
Orkla Fotballklubb har i 2016 hatt følgende styre:
Styreleder:

John Kåre Solem

Nestleder:

Odd Aune

Kasserer:

Kristine Eker

Sportslig leder senior/junior:

Erlend Ysland

Sportslig leder ungdom:

-

Styremedlem:

Kristine W. Slupphaug

Husansvarlig:

Rune Trygg Andersen

Varamedlem

Anita Slupphaug Kjerstad

Revisorer har vært Jan Morten Almli og Wigdis Evjen.
Valgkomite har bestått av Ola Haugen (leder), Martin Ingdal og Sigrun H. Husdal.
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Styrets arbeid
Styret har møttes for 16 styremøter og behandlet 63 saker av administrativ og operativ karakter i løpet av året
2016. Klubben har hatt et utfordrende år økonomisk likevel om 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 bla. lagerledermøte og medlemsmøte. Dette skal videreføres i 2017 slik at vi
får en mest mulig effektiv organisasjon i henhold til beslutninger og intern kommunikasjon.
Samarbeidet med Orkdal Regnskapskontor SA har fungert bra, men vi har fortsatt en del å gå på i forbindelse
med riktig kontering og kontinuerlig økonomisk rapportering. Vi har også utarbeidet likviditetsanalyser og
kostnadsanalyser som har gitt oss detaljert innsikt på våre kostander. Disse har vi brukt til å bla. fastsette nye
treningsavgifter.
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 endringene vi gjorde i fjor synes vi har fungert. Den største ulempen er at
vi har kun hatt en sportslig leder i klubben. Her må styret og valgkomitéen jobbe hardt for å komme i mål.
Styret har også et ønske om at flere av våre medlemmer vil engasjere seg i klubbens utvalg. Vi trenger en
bredere organisasjon. I dag faller for mye arbeid på for få hoder.
På våren deltok styreleder, nestleder og daglig leder på Fotball-lederkurs 2 i regi av NFF og Trøndelag
Fotballkrets, og på høsten deltok de resterende styremedlemmene på lederkurs 1. Disse kursene er en sentral del
av NFF`s og kretsens strategi innen klubb- og lederutvikling.
Klubbens FB-side har økt meget bra i løpet av året, og vi har snart 1700 medlemmer. Vi vil satse mer på
promotering via denne siden i løpet av sesongen.
Årets største nyhet var at OIL/OFK kvalifiserte seg til å bli med i Kvalitetsklubbprosjektet i regi NFF. Vi skal
nå bruke året 2017 til å komme i mål, og bli en sertifisert nivå 1 klubb. Prosjektet vil hjelpe oss med å
effektivisere klubbdriften, og få på plass rammer som gjør det lettere for alle som er involvert.
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Sport
Sportslig Utvalg

Sportslig Utvalg (SU) har i 2016 bestått av Jon Møkkelgård (trenerkoordinator), Arnstein Røen (medlem/trener
menn senior), Jimmy Wikell(medlem/trener kvinner senior) og Erlend Ysland(sportslig leder senior/junior
menn/kvinner).
SU sitt mandat har som alltid hvert 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 jobber 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.
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.

Sportslig aktivitet

OFK har i år har hatt hele 16 lag i seriespill, fordelt på 4 jentelag og 12 guttelag. Hele 40 jentespillere og 110
guttespillere vitner om stor aktivitet. Tar vi med at disse lagene også har til sammen mellom 60-70 i støtteapparatene og ca. 300 foreldre/foresatte, da skjønner vi at det sportslige omfanget klubben organiserer er stort.
Jenter/Kvinner:
Gjennom flere år har jenteandelen som spiller fotball blitt mindre. Denne nasjonale utfordringen er også en
utfordring for oss som klubb. I år har vi som sagt hatt 4 lag (J13, J14, J19, kvinner), men vi har som målsetning
å ha lag i hver årsklasse. Men dette er ikke noe vi kan bestille, men noe som er et resultat av omgivelsene og det
arbeidet som legges ned gjennom flere år.
Dessverre ser vi at vi mister alt for mange i alderen 16-19 år. Det siste året sluttet flere i disse årsklassene, og
sammen med at vi mistet mange året før også, så er dette en utfordrende situasjon.
Men det jobbes enormt godt i de yngste klassene. Engasjerte trenere og øvrig støtteapparat jobber målrettet og
godt med å legge til rette for sportslig utvikling for jentene. Dette er noe som gir oss håp for fremtiden. Men vi
må ha et ekstra fokus på jentefotballen framover.
På kvinner senior og junior siden ble det en sesong hvor det varierte mye. For få spillere, gjorde at det å drive to
lag ble utfordrende i kampsituasjonene, samt at treningshverdagen ikke ble optimal.
En god vårsesong for kvinner senior, ble avløst av en svak høstsesong både resultatmessig og treningsmessig.
For J19 ble det litt motsatt, da en beskjeden vårsesong ble avløst av en god høstsesong rent resultatmessig.
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Gutter/Menn:
Guttefotballen har over mange år vært stabil i OFK, også i 2016. G13(to lag), G14(to lag), G16(tre lag), G19(to
lag) og senior (tre lag) viser den store bredden og aktiviteten på guttesiden.
Rimelige store kull gir oss mange muligheter for å drive spillerutvikling og lage et godt sportslig tilbud.
Samtidig så krever store kull mye organisering og planlegging, og da er det viktig å ha store team, med mange
gode trenere og lagledere. Store team er en viktig faktor for å lykkes, og vi er heldigs som har mange voksne
som stiller opp og bidrar.
Ved at alle årsklassene har flere lag, sikrer vi fin spilleflyt og et kamptilbud til alle. Flere lag pr. årsklasse vil
ofte gjøre det enklere at alle får et kamptilbud på sitt nivå, noe som sikrer oss større bredde.
For de to eldste årsklassene, så har spesielt seniorlagene vært i fokus. Dette skyldes at seriesystem skulle legges
om, og at begge våre seniorlag (3. div/4. div) måtte bli blant de 4 beste for å berge plassene. Begge klarte dette,
og den nye 3. div, kalt Regionsligaen, blir et løft nivåmessig for vært øverste seniorlag. Målsetningen om å
komme videre til 1. runde i NM mislyktes dessverre. På junior(G19) ble det nok en sesong som befestet den
den gode rekruteringen som utføres. Spillergruppa hadde god utvikling igjennom hele sesongen, noe som viste
seg ved i at mange av spilleren tok steg opp i seniorgruppa. Målsetningen om å ha et lag i den øverste divisjonen
nådde vi også i år. Både 0. div og 1. div er gode utviklingsarenaer for våre juniorer. Resultatmessig ble
høstsesongen meget god for begge lagene.

Storsjøcup

Storsjøcup er klubbens faste cup for vår ungdomsavdeling, 13-16 år. Cupen er ment som et viktig bidrag for å
bygge klubbkultur og samhold, og har et stort fokus på det sosiale. Ved at mange foresatte og øvrige familie er
med, viser OFK godt i Østersund. Vi er faktisk en av de klubbene med flest lag og største heiagjeng, noe som
gjør at klubben blir lagt merke til. Dette vises godt i den årlige paraden tirsdags kveld, da alle lag går igjennom
sentrum – Orkla familien er stor og blir lagt positivt merke til. Et godt bidrag i den viktige jobben med
omdømmebygging av klubben.
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Orkla Xtra

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 OIL sine
keepere i løpet av sesongen. På alle disse tiltakene stilte trenere og aktive spillere fra Orkla opp som
instruktører.

Orkla Tine fotballskole

Orkla Tine Fotballskole ble arrangert for trettende 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.

Trenerforum

Det har vært gjennomført flere trenerforum i løpet av året. På et av trenerforumene deltok NFF Trøndelag ved
Tarje Smågsjø, hvor fokuset var spillerutvikling/landslagsmodellen.
I høst hadde vi invitert ikke bare klubbens trenere/lagledere, men også naboklubben til en G19 0.div kamp med
faglig påfyll både før og etter kampen. Dette som et ledd i å ha fokus på samarbeid med naboklubber, som er et
de krav til de som spiller i 0.div.

BDO-tiltak

Orklatrenere har bidratt på kretsens spillerutviklingstiltak Klubb BDO og flere Orklaspillere har representert
klubben på samlinger og tiltak i regi av fotballkretsen.
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Eggens Trenerskole

Eggens Trenerskole ble også arrangert for trettende gang og samlet over 70 trenere fra hele landet til ei flott
fotballhelg, som vanlig med Nils Arne i spissen. Faste samarbeidspartner Rosenborg BK, stilte opp med RBK`s
utviklingsavdeling SalMAr Akademiet, samt et sterkt trenerkorps med bla. Kåre Ingebrigsten og Erik Hoftun.

Trenerutvikling

Trenerutvikling er høyt prioritert og flere Orklatrenere fullført hele eller deler av UEFA C-lisens, der Orkla også
har vært teknisk arrangør for noen av delkursene.
Ingen har tatt UEFA B-lisens i år.
OFK sammen med Orkdal il fortsetter det sportslige utviklingsarbeid for å øke kvaliteten i barnefotballen, med
spesiell fokus på trenerutvikling. Et samarbeid som sikrer en råd trå i både utdanningen av trenere og
spillerutvikling.

Samarbeid med Orkdal IL

OFK sammen med Orkdal il fortsetter det sportslige utviklingsarbeid for å øke kvaliteten i barnefotballen, med
spesiell fokus på trenerutvikling. Et samarbeid som sikrer en råd trå i både utdanningen av trenere og
spillerutvikling.
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Samarbeid med Orkdal v.g. skole

Samarbeidet med Orkdal v.g. skole er videreført også i 2016.

Fair Play

Klubbens Fair Play retningslinjer har også i 2016 vært retningsgivende for alle årsklasser og lag. Sentrale
elementer her er Fair Play-kontrakter, Fair Play kampverter på hjemmekampene, samt NFFs trener- og
foreldrevettregler.
Sesongen ble som vanlig avsluttet med en fellessamling for aldersbestemt fotball i Orkdal Kulturhus, der en
spiller i hver årsklasse ble overrakt klubbens Fair Play Innsatspokal.
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Anlegg
OFK eier en aksjepost på 40 % i aksjeselskapet IKAS og har dermed eierskap i to flotte kunstgressbaner med
undervarme samt pumpeanlegget. Det vil bli dannet nye prosjektgrupper iht. nye planer.
G13 har tatt initiativ til og fått gjennomført omfattende renovering av hele vårt klubbhus som vi håper resulterer
i økt bruk fra alle våre lag. Medlemmene kan enkelt booke lokale via hjemmesiden og kalenderen.

Arrangement
Eggens Trenerskole og Orkla Tine Fotballskole ble gjennomført med god oppslutning også i år. Vi
gjennomførte også en kompiscup i juli hvor deltagelsen var meget god. Denne cupen var åpen for alle, og
arrangementet var meget populært. Vi håper å videreføre denne cupen også i 2017.
Vi hadde sesongavslutning i kinosalen onsdag 30. november. Det var diplomutdeling til aldersbestemte lag og
opptreden av Kristian Raanes og Brynjar Fagerli. Kveldsarrangementet ble foreslått flyttet til etter jul, men ble
avlyst grunnet for lav påmelding.
I februar 2017 arrangerte vi medlemsmøte for klubben. Vi var 15 personer til stede, og hovedagenda var
idemyldring og workshop i forbindelse med verdiene til klubben. Dette er også en del av
Kvalitetsklubbprosjektet nivå 1.
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Marked
Markedsutvalget har i 2016 bestått av Kristine Wiklund Slupphaug, Ingebrigt Hoston, John Kåre Solem, Ola
Husby, Trond Aune og Jan Ustad.
Hovedaktivitetene har vært:
Nettsus:
Årets Nettsus var den 11. i rekken og gav en fakturert inntekt på 143.825.
I tillegg er en del annonser betalt med andre gjenytelser enn kontanter
-

Bygger’n – materialer
Bårdshaug Vegkro – gavekort alle hjemmekamper + lotteri
Orkdal Blomster – blomster

På grunn av den økonomiske situasjon har vi mistet noen annonsører. Dette gjelder spesielt virksomheter som
har hovedkontor utenfor kommunen, men også lokale firmaer, spesielt virksomheter rettet mot oljeindustrien,
har vært mer restriktive med støtte.

Salg toalettpapir:
Dette er fortsatt en av klubbens viktigste inntektskilder og det er gjennomført 2 hovedrunder med salg gjennom
året.
I tillegg har det blitt gitt mulighet for supplering gjennom hele året, noe som helt klart bidrar til mersalg.

Lotteri:
Reiselotteri har vært gjennomført med en inntekt på vel 113.000 kroner som er det beste resultat så langt for
lotteriet.
I tillegg har det vært solgt lodd for Orkanger Aktivum.

Enjoy:
Vi registrerer stadig mer positiv oppslutning om salg av Enjoy-kort og vi tar dette som et tegn på fler og fler ser
gevinsten som kan oppnås ved aktiv bruk av kortet.

Dugnader:
Som i 2015 har vi blant annet utført dugnader for Oktoberrock, Strandafestivalen, Lerka, Divin’ Ducks konsert
samt en større dugnad på Wacker Holla.
I tillegg er det gjennomført en del mindre dugnader i lagsregi.
Vi vil nok en gang berømme klubbens medlemmer for den måten de stiller opp på dugnader. Dette gjør at vi kan
påta oss relativt store oppdrag og sikre gode inntekter til klubben.
Nok en gang er det også på sin plass å formidle den ros vi har fått for gjennomføring av oppdrag til alle som
deltar og gjør dette mulig.
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Arrangement:
Markedsutvalget har stor grad stått for arrangement ved OFK’s hjemmekamper.
I sesongen 2017 tas sikte på å etablere en egen arrangementsgruppe.

Kompiscup
Markedsutvalget har i samarbeid med miljølaget stått for arrangement av kompiscup.
Årets arrangement var det 2. i rekken og det planlegges årlig gjennomføring.

Sponsorgruppe:
For en spisset innsats mot nye sponsorer er det etablert en egen prosjektgruppe som består av Odd Aune,
Ingebrigt Hoston og Jan Ustad.
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Økonomi
Revisjonsberetning, budsjett for 2017, samt fullstendig årsregnskap 2016 legges fram sammen med kommentar
på årsmøtet.
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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 2016, og vi ser frem til sesongen 2017.

Orkanger 09.03.17

John K. Solem

Odd Aune

Anita Slupphaug Kjerstad

Styreleder

Rune T Andersen

Erlend Ysland

Kristine Eker

Kristine W. Slupphaug
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Vedlegg 1 sak 6A
Vedta statuetter æresmedlemmer for Orkla Fotballklubb.
Se vedlagt forslag fra styret (vedlegg 6A).

Styrets innstilling:
Vedlagt forslag til nye statuetter gjøres gjeldende for Orkla FK.
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Vedlegg 1 sak 6A
Foreslåtte paragaragrafen går inn i Orkla Fotballklubb sin lovnorm.
Forslag til æresbevisning sendes klubbens styre minst 1 måned før utdelingen blir foretatt. Forslagene
må være begrunnet og være skriftlige. Æresbevisninger utdeles vanligvis på klubbens årsmøte.
Retningslinjer:
Til æresmedlem kan det utnevnes medlemmer som har ytet klubben store og verdifulle tjenester. Dette
gjelder både store idrettslige prestasjoner og alt arbeid knyttet til lagets drift og idrettens fremme.
Utmerkelsen skal «henge høyt.»
Årsmøtet utnevner æresmedlem etter innstilling fra klubbens styre. Vedtaket må være enstemmig.
Den som hedres tildeles klubbens æresmedalje med diplom. Æresmedlemmet tildeles også
legitimasjon som viser at vedkommende har fri adgang til alle lagets arrangementer på livstid.
Klubbens æresmedlemmer skal innbys til alle jubileumstilstelninger og årsfester.
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Vedlegg 2 sak 6B
Fullmakt fra årsmøte i forbindelse med låneopptak
Styrets innstilling:
Styret ønsker fullmakt fra årsmøtet til å ha mulighet for å søke om likviditetslånlån inntil kr. 400.000 i
forbindelse sesongmessige svingninger i klubbens likviditet gjennom driftsåret.

Valgkomiteens innstilling til valg av styre i Orkla Fotballklubb

Orkla FK | Årsberetning 2016

