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Dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenning av møteinnkalling
3. Godkjenning av dagsorden
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5. Godkjenning av årsmeldinger
6. Godkjenning av regnskaper
7. Forslag til budsjett for 2009
8. Innkomne forslag
9. Valg
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Årsmelding 2008
Orkdal idrettslag - Hovedlaget
STYRET
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:

Magne Fossbakk
Ola Forvemo
Randi Fagerholt
Kari Fossum
Ansgar Selstø

1. Varamedlem:
2. Varamedlem:

Lars Ole Rindal
Rune Andersen

Leder Ski:
Leder Fotball:
Leder Håndball:
Leder Trim:
Leder Anlegg:

Arve Garberg
Karin Larsen Bjørkli
Hanne Mehli
Jarle B. Tuflått
Jorodd Asphjell

Revisorer:

Mona Garberg
Kjell-Einar Pettersen

Valgkomite:

Gørill Svorkås
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Styrearbeid:
I hovedstyret er det avholdt 14 styremøter og 124 saker er behandlet. Arbeidsutvalget
har i perioden hatt 4 møter og 11 saker er behandlet. Det ble innkalt til ekstraordinært
årsmøte 7. desember 2008, låneopptak for finansiering av Orkdalsbanken Stadion og
utbygging av Knyken Skisenter var tema. Vi kan se tilbake på et år med stor aktivitet i
alle avdelinger.
Antall medlemmer i laget holder seg stabilt. Det er registrert 1178 medlemmer
pr. 31.12.08.

Sportslig aktivitet:
Orkdal idrettslag har stor aktivitet i alle avdelinger. Det legges ned et fantastisk arbeid
for å gi barn, ungdom og voksne et godt og allsidig tilbud innefor idretten. Vårt mål er i
henhold til idrettens grunnverdier. Vi har behov for både topp og bredde, alle skal
ivaretas og gis et tilbud i forhold til egne ferdigheter. Roar Ljøkelsøy bør nevnes spesielt,
han har vært i verdenstoppen i hopp over flere år. Siste sesong var ikke optimal i følge
hans egen målsetting, men det ble gull i NM. Roar bør trekkes fram som en viktig og
god ambassadør for Orkdal idrettslag.
Vi henviser til avdelingenes årsmeldinger der sportslige prestasjoner trekkes fram.

Orkdalsbanken Stadion:
Starten på utbygginga av fotballstadion på Fannremsmoen var 7. mai 2007. Da ble det
nedsatt en komité som fikk ansvaret for å realisere planene om en ny fotballarena i regi
av Orkdal idrettslag. Det har vært en omfattende oppgave både administrativt og ikke
minst i forhold til alt arbeid som skulle utføres på dugnad. Åpninga av Orkdalsbanken
Stadion var 30. august 2008, det var en merkedag for Orkdal idrettslag. Orkdalsbanken
Stadion står som et symbol på at samarbeid og engasjement gir resultater. Styret vil
takke anleggsavdelinga ved Jorodd Asphjell og fotballavdelinga ved Karin Larsen
Bjørkli for arbeidet de har utført sammen med sine mange medarbeidere. Stadion ble
åpnet av ordføreren i Orkdal kommune, Gunnar H. Lysholm. Representanter fra
Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke, Trøndelag Fotballkrets, Norges Fotballforbund
og Norges Idrettsforbund var tilstede. Breddesjef i Norges Fotballforbund, Trygve
Bornø uttalte at Orkdalsbanken Stadion var den desidert beste stadion han hadde vært
med å åpne i 2008.

Sponsorer:
Sponsorer og støttespillere er viktige for Orkdal idrettslag. Uten den velvilje og
økonomiske bistand som vi opplever fra våre samarbeidspartnere, hadde idrettslagets
muligheter vært betydelig mindre enn det som er tilfelle i dag. Orkdal Sparebank, Coop
Orkla Møre BA, Orkdal Energi AS og Orkdal kommune for å nevne noen, bidrar med
betydelig beløp. Orkdal sanitetsforening ønsker vi å framheve spesielt, de støtter Orkdal
idrettslag i sitt arbeid for barn og ungdom. Våre sponsorer tar samfunnsansvar og
bevilger penger til gode formål, Orkdal idrettslag vil berømme alle støttespillere ved å
markedsføre og framheve betydningen av deres engasjement for idretten.
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Dugnadsånd:
Andre som må nevnes, er alle de som bidrar i dugnadsarbeid for Orkdal idrettslag. 2008
var et spesielt år på mange måter, Orkdalsbanken Stadion ble bygget og tatt i bruk.
Antall dugnadstimer på Fannremsmoen er fantastisk. Mange brukte ferien på å arbeide
med å få ferdigstilt stadion. En stor takk til alle bidragsytere, uten dere har vi ikke hatt
Orkdalsbanken Stadion. Knyken Skisenter er en annen arena som aktiviserer våre
medlemmer til dugnadsinnsats, også der arbeides det hele året med drift og vedlikehold
for å gjøre Knyken til et av de beste anlegg i Norge.

Knykens venner:
Det har kommet mange innspill på å stifte ”Knykens venner”. I hovedlagets styremøte
den 2. april 2009, ble det vedtatt å arrangere et stiftelsesmøte i Knyken Skisenter i løpet
av våren. Knyken har en spesiell plass og betydning for mange av oss, det er knyttet
mange vennskapsbånd der. Muligheten til å møtes i Knykstuggu over en kopp kaffe og
treffe gamle venner, vil være en berikelse for mange.

Knyken Skisenter:
11.april 2008 arrangerte anleggsavdelinga i OIL en idédugnad om en framtidig
utbygging av Knyken Skisenter. Det kom fram mange gode og spennende innspill.
Anleggsavdelinga startet etter dette møtet, et arbeid med å utrede framtidig bruk av
Knyken Skisenter. Ved en utbygging av anlegget, er målet å få til et helårsanlegg for
topp og breddeaktiviteter. Anleggsavdelinga sammen med styret i Skiavdelinga, ser på
anlegget i et større perspektiv. Utviklinga skal være framtidsrettet og gi muligheter for
nasjonale arrangement innen ulike idrettsgrener.
Alle fasiliteter i Knyken Skisenter skal vurderes:
• Hoppanleggene
• Langrennstadion
• Skiskytterstadion m/skiver
• Ny speaker/tidtakerbu
• Knykstuggu
• Rulleskitrase
• Alpintrase
• Skileikområde
• Muligheter for HC

6

Alle grunneiere er orientert via møte og brev med plandokumenter. Det har vært flere
møter med politisk og administrativ ledelse i Orkdal kommune, alle er meget positive til
OILs planer for Knyken Skisenter.
Det foreligger skriftlige støtteerklæringer fra:
• Orkdal kommune
• Samarbeidskomiteen i Orkdalsregionen (10 kommuner)
• Sør-Trøndelag fylkeskommune
• Orkdal idrettsråd
• Sør-Trøndelag Idrettskrets
• Sør-Trøndelag Skikrets
• Sør-Trøndelag Skiskytterkrets
• Norges Skiforbund
• Norges Skiskytterforbund
• Olympiatoppen i Midt Norge
• Orkladal Næringsforening
Orkdal kommune har bevilget kr. 150.000 til planlegging og prosjektering. En
utbygging av de dimensjoner som er planlagt, krever ekspertise. Orkdal idrettslag
ønsker å benytte lokal kompetanse der det finnes, men har søkt hjelp fra andre hold til
bl.a. hoppanleggene. Økonomi er en viktig faktor når det foreligger planer for en
utbygging av denne størrelse. OIL har hatt møter med Orkdal kommune, SørTrøndelag fylkeskommune, Norges Idrettsforbund, Kultur- og Kirkedepartementet og
deler av næringslivet i Orkdal, alle er imponert over lagets planer og er positive til å gi
økonomiske bidrag. Gode og realistiske planer får en høy prioritet når det skal bevilges
penger til prosjekter. Orkdal idrettslag vil lage en prioriteringsplan for ”Nye Knyken
Skisenter”, prioriteringen må være i henhold til behov og økonomi. For å få en juridisk
riktig organisasjon i forhold til prosjektet, ber styret i OIL årsmøtet om å etablere OIL
Utvikling. Dette gir OIL muligheter til momsfradrag som betyr flere millioner.
Miljø er en viktig del av utbygginga, Orkdal idrettslag ønsker å bygge ut Knyken slik at
en bedre tar vare på landskapsområder og estetikk. Anlegget må innby til mosjons- og
friluftsaktiviteter for alle som ønsker å bruke området til forebyggende helsearbeid.
Orkdal idrettslags målsetting for Knyken Skisenter er å lage Norges beste
rekrutteringsanlegg innen ski.

Økonomi:
Orkdal idrettslag har kontroll på økonomien i laget. Det har vært et stort løft å realisere
Orkdalsbanken Stadion, men med en formidabel økonomisk støtte både fra det
offentlige, sponsorer og privatpersoner, sitter OIL igjen med et lån på ca. 2 millioner
når spillemidler blir utbetalt. Vi har hatt kostnader på investering av nytt
data/regnskapssystem, det ble en utgift som ikke er i henhold til budsjett. OIL kan
presentere et overskudd for skiavdelinga og trimavdelinga. Vi har et underskudd i
fotballavdelinga, håndballavdelinga og hovedlaget.
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Utfordringer:
Tillitsvalgte:
Det er dessverre fortsatt problemer med å rekruttere tillitsvalgte til de ulike avdelinger.
Det er de samme som tar ansvar, vi finner dem i flere avdelinger i laget. Det blir en for
stor belastning over tid, vi må få flere foreldre til å ta tillitsverv. Vi ønsker å gi et best
mulig idrettstilbud til alle, det krever at styrevervene blir besatt. Først da klarer vi i
fellesskap å administrere lagets aktiviteter på en god måte.
Økonomi:
Alle avdelinger arbeider aktivt for å sikre seg inntektsmuligheter. I tillegg til egne
aktiviteter som basar, loddsalg o.s.v., har det kommet en mulighet i form av
”Grasrotmidler”. Alle som benytter seg av spillene til Norsk Tipping, oppfordres til å
registrere spillekortet på Orkdal idrettslag, da vil 5 % av innsatsen gå direkte til laget
uten at det påviker innsats eller premie.
Samarbeid:
I Orkdal har det pågått en fotballstrid i lengre tid. Dette hemmer oss alle, fokus blir på
negative forhold. Vi lever i et demokratisk land der alle har rett til å si sin mening. I den
sammenheng er det viktig å kjenne til hvilke konsekvenser beslutningene vil føre til.
Derfor tok styret i hovedlaget et initiativ til å få klarlagt hva det vil bety for OIL ved for
eksempel å trekke seg ut av et samarbeid med Orkla Fotballklubb. Trøndelag
Fotballkrets med juridisk bistand fra Norges Fotballforbundet, har klarlagt forhold som
vil berøre OIL i et eventuelt brudd. Den største usikkerhet og risiko vil være økonomi,
for å nedbetale lån er OIL avhengig av sponsorer. Flere har signalisert at de trekker seg
fra samarbeidet hvis vi ikke arbeider for å opprettholde et samarbeid. I et felles møte
mellom styret i hovedlaget og fotballavdelinga, ble det enighet om å arbeide aktivt for å
reforhandle samarbeidsavtalen mellom OFK – OIF – OIL. Vi ønsker en
samarbeidsavtale som ivaretar alle klubber og som har fotball for alle i fokus. Lykkes
ikke dette, må det lages en plan for en styrt avvikling der alle forhold analyseres og
ivaretas på en måte der alle parter blir minst mulig skadelidende.

Styret vil takke alle avdelinger, tillitsvalgte, dugnadsfolk, sponsorer,
samarbeidspartnere, ansatte og de aktive for den innsats som er gjort i siste
årsmøteperiode.
Det nye styret ønskes lykke til med det videre arbeid for Orkdal idrettslag.

For styret i Orkdal idrettslag
Magne Fossbakk
Styreleder
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