Otra IL – Hovedstyret
Hornnes 18. juni 2012

REFERAT FRA STYREMØTE NR 3, 2012 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 14. juni kl 1830 – 2108
Til stede: Glenn Qvam Håkonsen, Thorbjørn Leifsen, Geir Daasvatn, Olav Tveitå, Trond
Haugom, Svein Arne Haugen, Rune Hornnes, Sigurd Wiberg, Christian Andersen, Kristin
Erstad, Geir Magne Feed, Torgeir Moi, og Tony Halsall.
Forfall: Dag Gullesen, Eva Sørgård Haugen, Bjarte Frøysnes og Jenny Strømstad
3-1

Godkjenning av protokoll fra styremøte NR 2, 2012 Godkjent

3-2

Regnskap, kvartalsoversikt pr. andre kvartal – Vi gikk kort gjennom regnskapene,
alle grupper har god kontroll. Foreløpig underskudd på hele laget som skyldes store
kostnader på ski, venter inn tippemidler som dekker dette.
Det ble vedtatt at undergruppene skulle kommentere sine regnskapstall før
styremøtene, så alle hadde et bedre grunnlag for å forstå regnskapet.

3-3

Støtte til Vannvittigmoro på Evje festivalen – Festivalen innvilges et lån på kr
25 000,- til startkapital. Som tilbakebetales om et år. Det gis mulighet til å forlenge
lånet hvis behov.

3-4

Prioritert anleggsplan – Ski, Fotball, Orientering og Friidrett hadde meldt inn sine
anlegg innen fristen. Det ble besluttet å utsette prioriteringen til et senere møte for å
hente inn flere opplysninger om anleggene. Glenn og Tony utarbeider en excelmal
med de momentene som må belyses før vi kan foreta en prioritering. Den skal ut til
dere før 1.juli, og innen 15.aug må vi ha inn igjen opplysningene

3-5

Fordelingen av Grasrotandelen – Ny fordelingsnøkkel er vedtatt:
Alle grasrotinntekter fordeles i sin helhet ut til gruppene, når de har kommet inn på
konto tre ganger på år ca 15. Januar, mai og september.
Alle grupper får et grunnbeløp på kr 1000,- pr fordeling + kr 1000,- pr gjennomført
økt for Idrettskolen 2 & 3 klasse. Fordelingsnøkkelen endres til:
Barn 0-12 år
Ungdom 13-19 år
Voksne 20 år eller eldre

Fem deler
Ti deler
En del

Pr betalende medlem ved fordelingsdato. Det forutsettes at medlemmer som
registreres i gruppen deltar på organiserte aktiviteter i regi av gruppen. Barn som
deltar på idrettskolen for 2 & 3 klasse skal ikke registres i den enkelte undergruppe.
Vedtaket trer i kraft fra neste fordeling, ca 15.september 2012.

3-6

Søknad om støtte til kurs – Håndballgruppa innvilges kr 10 000,- i tilskudd for
gjennomføring av kurs lokalt. Det står igjen kr 10 000,- på fond til senere søknader.

3-7

Søknad refusjon trykkekostnader – Fotballgruppa innvilges refusjon for
trykkekostnader av Eh-banken logo på sine fotballdrakter i 2010 og 2011.
Kr 6 960,00 for 2010
Kr 1 174,50 for 2011

Eventuelt
-

-

Godkjenning av styremedlem i Otra Tur & Løypeservice – Kristin Erstad er valgt
inn e styret til Otra TL Service som Otra IL hovedlags representant, styremøtet
godkjenner valget.
Kiosk Idrettsbygget – Fotballgruppa tar initaiv til oppfiksing og ombygging av kiosk
i idrettsbygget i samarbeid med kommunen.

Infosaker.
-

Agder Beach Tour – Otra er arrangør 13-14. juli, Tony administrer arrangementet og tar ansvar for
kiosk, mulig fotball vil hjelpe.
Treningssamling skikretsen – Glenn informerte om status, ca 120-250 deltagere ventes, i
samarbeid med alle tre grener. Otra Portal tar seg av kost og losji.
BDO Idrettskole 2012 – 97 påmeldte pr 14.juni, alle faddere er engasjert (12 stk), neste alle
aktiviteter er spikret. Har engasjert film og bilde team som skal dokumentere idrettskolen.
Otra Portal – Hatt en samling i år (Just IL) de kommer også tilbake i august, det samme gjør
Figgjo G13/14. Helgen 24-26.aug er det skikretsens store samling
Statistikker – Gode tall, 1152 betalende medlemmer og 1255 registrerte + 5 æresmedlemmer
medlemmer pr 12.juni. Den diskutable statistikkmåleren til nettkroken viser fremdeles (for) gode
tall. Google analytic er noe mer moderat.
1063 registrerte Grasrotgivere, første 4 måneder gav kr 112 298,35 i klubbkassa, som er fordelt ut
til gruppene.

Referent Tony Halsall

