Otra IL – Hovedstyret
Hornnes 30. februar 2012

REFERAT FRA STYREMØTE NR 2, 2012 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 30. februar kl 1830 – 2100
Til stede: Glenn Qvam Håkonsen, Kristine Hovstad, Thorbjørn Leifsen, Geir Daasvatn, Jenny
Strømstad, Rune Leifsen, Svein Arne Haugen, Rune Hornnes, Sigurd Wiberg, Christian
Andersen, Kristin Erstad, Geir Magne Feed, Bjarte frøysnes (sak 2-2), Stefan Wassengen og
Tony Halsall.
Forfall: Torgeir Moi, Dag Gullesen og Olav Tveitå.
2-1

Godkjenning av protokoll fra styremøte NR 1, 2012

2-2

Godkjenning av gruppestyre – Det var kommet søknad fra Klatregruppa som har
organisert seg igjen. Hovedstyret godkjenner drift av gruppa, og ber om at det legges
fram budsjett til neste årsmøte.

2-3

Klubben i mitt hjerte – Otra har fått muntlig beskjed om at vi er trukket ut som
ekstravinner og får kr 25 000,- fra årets Klubben i mitt hjerte aksjon. Midlene er ikke
budsjettert, og det ble besluttet å legge de inn i potten som startkapital for den nye
festivalen som er på gang.

2-4

Quick up telt – Undergruppene var litt lunkne til denne ideen, kun sykkel som var
positive. Adm får fullmakt til å investere hvis det blir et behov.

5-5

Klippeavtale – Vi har tegnet ny fem års avtale med kommunen om vedlikehold av
idrettsanlegg, adm inngår forhandlinger med fotballgruppa om å utføre store deler av
jobben.

2-6

Barnas Turgruppe – Alle var enige om at dette var et bra tiltak, men nye krefter må
inn for å drive. Kan bli aktuelt for et nyoppstarta Barneidrettsstyre.

2-7

BDO Idretts(s)kole – Tony la fram planer og forslag til program og budsjett, med
unntak av noen få skrivefeil ble planene godkjent. Tony jobber vider med dette
prosjektet sammen med Jon Gunnar Kjetså

Eventuelt
-

-

Kulturmidler – Kommunen har nå lyst ut kulturmidler for 2012, Tony søker på vegne
av Otra IL for generell støtte og tilskudd til Idrettskolen. Gruppene kan søke om
tilskudd til spesielle tiltak. Frist 15. april
Hoppbakke – Glenn informerte med stor innlevelse planene for nye hoppbakker i
Trollbakken. Og var frustrert over den kommunale papirmølla, kommunen vil ha
prioritert rekkefølge på kommene utbyggingsprosjekt de neste årene. Otra IL kan ikke
på kort varsel skaffe frem dette, men er positive til planene om utbygging av
hoppbakken.

-

Otra IL Orientering - Er tildelt Sørlandsgalloppen i 2014

-

Årsmøte Skigruppa – 26. april på Pernille

-

Løypemaskin – Skigruppa har en brukt maskin til kr 375 000,- som er aktuell, vurdere
om det er IL eller AS som skal ta innkjøpet.

-

Treningsgruppe – Skigruppa ønsker å starte opp med treningsgruppe for barn i
alderen 8-10 år, fra vinteren av. På grunnlag av Håndball, Friidrett og Fotball har gjort
det samme. Styret så ingen problemer med dette.

Infosaker.
-

Vann og Aktivitetsfestival – Glenn informerte om fremdrift
Lysløype Evje – Intet nytt, men løsner med tråkkemaskin ser det ut til.
Radiobingo – Er nå avsluttet, med tap.
Kvartalsregnskap 2. kvartal – Lever bilag til regnskapskontoret ca 15. april
Medlemskontingent 2012 – 1264 er fakturert pr 15.mars
Statistikker – Gode tall, 1071 medlemmer pr dags dato. Den diskutable statistikkmåleren til
nettkroken viser fremdeles gode tall. Google analytic som Geir Daasvatn har tilgang på er litt mere
moderat, men har vært godt besøkt på skisidene i vinter. Flere fra Kristiansand en fra Evje logger
seg på nå. 1088 registrerte Grasrotgivere, pengene forsetter å rulle inn.

Referent Tony Halsall

