Otra IL – Hovedstyret
Hornnes 30. september 2012

REFERAT FRA STYREMØTE NR 4, 2012 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 27. september kl 1830 – 2100
Til stede: Glenn Qvam Håkonsen, Thorbjørn Leifsen, Geir Daasvatn, Olav Tveitå, Rune
Leifsen, Svein Arne Haugen, Rune Hornnes, Terje Nilsen Abusland, Christian Andersen,
Kristin Erstad, Geir Magne Feed, Eva Sørgård Haugen, Bjarte Frøysnes, Jenny Strømstad og
Tony Halsall.
Forfall: Dag Gullesen, Torgeir Moi.
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Godkjenning av protokoll fra styremøte NR 4, 2012 – Ingen merknader til referat,
ikke alle hadde fått referat eller innkalling. Tony skal oppdatere sine
distribusjonslister.
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Otra Radio – Otra IL ønsker ikke lenger å delta på Evje Radio med Otra Radio.
Gruppene ønsker å prioritere annerledes. Otra IL takke Evje Radio for godt samarbeid
i mange år, og håper de gruppene som gjerne vil ha sendinger vil få muligheten til det.
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Årsmøte 2012 – Årsmøtet 2012 blir satt til den 22. november, kl 1900 i miljørommet.
Daglig leder annonserer årsmøte i henhold til vedtekter på hjemmesiden innen 22.
oktober. Saker og årsmøte papirer må sendes daglig leder innen 7. november, må ha
årsmelding, valg og budsjett. NB! Husk innlevering av bilag for siste kvartalet til
Evje regnskapskontor snarest, og innen 15. okt.
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Prioritert anleggsplan – Saken utsettes til et senere møte, da må tilskuddspostene i
finansieringsplanen defineres tydeligere, hva er lån, hva er tilskudd, hva er
egenkapital, hva er gave m. m.
Planen må også ha en egen kolonne for hvem som eier anlegget, og behov/nytte for
anlegget.
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Kalender 2013 – Bilder og tekst til kalenderen 2013 må levere til daglig leder innen
14. oktober, 3-5 bilder av god kvalitet og litt tekst som beskriver gruppens aktivitet.
Eventuelle merkedager som gruppene vil ha med i kalenderen må inn samtidig. Eks
Byglandsjorden rundt for sykkelgruppa.

Eventuelt
• Frivillighetsfest – Det arrangeres frivillighetsfest på Evjemoen Kino 10. november,
det blir flere scene innslag, og utdeling av diverse priser og stipend. Dersom Otra IL
har noe som skal deles ut, er dette en flott arena for det. Komiteen som jobber med
festen ønsker flere med seg, i dag er det Irene F. Jensen fra EH kommune, Alf
Pettersen fra frivillighetssentralen og Tony Halsall fra Otra IL som er med.

• TV- aksjonen 2012 – Brev fra EH kommune om fellesmøte om TV Aksjonen, ingen
hadde anledning til å møte der.
• Skidress - Det komme en ny utgave av ”Skidressen” i høst, Trimtex kommer på
skitrening en mandag etter høstferien så folk kan prøve størrelse.

Info/ref - saker.
-

-

-

Agder Beach Tour – Evje – Lite påmeldte i år, må markedsføre bedre neste sommer.
Treningssamling Skikretsen – Skigruppa v/ hopp tok stort ansvar og gjennomførte samling til
alles tilfredshet. Ca 65 påmeldte, som var bra første året.
BDO Idrettskole – 104 deltagere, masse fornøyde barn og foreldre. God erfaring med 3 faddere pr.
gruppe.
Otra Portal – Hatt 2-3 små overnattingssamlinger i tillegg til Skikretssamling, alle godt fornøyde.
Barneidretten - Er i gang med nytt styre, som fungerer godt. Godt oppmøte til nå i høst.
Vannvittig Moro – Arrangementet gikk bra, litt få påmeldt lag i padling, men populært med
barnepadling. Andeløplotteriet var gøy, særlig da en del ender ”stakk av”, lotteriet gikk med bra
overskudd, 927 solgte ender.
Jordbærfestivalen – Gikk bra i år, godt overskudd. Litt skuffende sponsing fra næringslivet.
Bekymringsfullt at det ikke er bønder som skal produsere bær neste år. Men Jordbærfestival på
Evje er tradisjon, så ingen fare for neste år.
Statistikker:
Grasrotandelen:
• 1/5 – 31/8 2012 Kr 121 610 – 1084 tippere
• Pr 26/9 2012 Kr 30 084 – 1088 tippere
Medlemskartotek:
• Registrerte medlemmer pr 27.09.2012: 1281
Betalte pr 25.09.2012: 1216
• Æresmedlemmer: 5
• Ikke betalt 54 (14 stk 3.purring)
Besøk www.otrail.no:

Måned
Januar
Februar
•
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August

Unike treff
98944
84890
89589
93678
100848
85392
78147
61798

Sidevis.
189728
158891
156504
149934
167990
155677
116684
116733

Unike treff
7204
5946
5465
4234
4265
4425
3378
4195
* = Treff

Referent Tony Halsall

Sidevis.
29461*
23465*
21675*
16391*
17049*
56372
39816
56242

