Otra IL – Hovedstyret
Hornnes 6. februar 2013

REFERAT FRA STYREMØTE NR 3, 2013 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 31. januar kl 1800 – 2030
Til stede: Glenn Qvam Håkonsen, Svein Arne Haugen, Trond Haugom, Geir Daasvatn, Jon
Terje Hegghaug, Kristin Erstad, Rune Hornnes, Bjarte Frøysnes, Eva Sørgård Haugen, Terje
N. Abusland (Observatør) og Tony Halsall (daglig leder)
Forfall: Torgeir Moi, Dag Gullesen, Olav Tveitå, Margrethe Roel Omland, Sigurd Wiberg,
Thorbjørn Leifsen, Jenny Strømstad og Christian Andersen
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Godkjenning referat nr 2-13 – Ingen merknader
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Gruppenes arbeid 2013

Helsesport: Liten gruppe med ca 30 medlemmer, trener fast en gang pr uke. Vil med å
arrangere ”kom deg u dagen” ca 10. mai, ruslegruppe. Vil avslutte sesongen med tur som
tidligere. Snitt alder er høy, vil jobbe med rekruttering.
Fotball: Tradisjonell sesong, vil ha et par rolige sesonger før neste store prosjekt settes i
gang, så ingen spesielle tiltak denne sesongen. Det er 14 lag, de 10 av disse skal spille i
serien, den berømte ”rullatorgjengen” spiller ikke serie i år, men vil forsette å trene 2 x pr uke,
der alle i oldboys og eldre er velkomne, mener tilbudet for bygda blir bedre med det.
Arrangere aktivitetsserie for barn et par ganger til sommeren. Noen lag vil nok på turneringer
som Norway Cup, resten lokalt. God økonomi, ca 250 medlemmer med 230 aktive. A-laget
trener i Ivelandshallen 2 ganger i uka grunnet lite ledig tid på Evje. Men håper på å kunne ta i
bruk kunstgressbanen ca 1.mars.
Sykkel: Stilletid, starter fellestreninger etter påske med to faste treninger i uka. Det store
målet er Color Line Tour i slutten av mai, aktivitet synker noe etter det. Arrangerer 40-mils
helg i mai, flere lokale ritt som Bfjordtempoen, Byglandsfjord rundt, Åseral rundt. Noen har
meldt seg på Bergen-Voss rittet.
Orientering: Blir en rolig sesong for O-gruppa, jobbe mye med kartprosjekt til
Sørlandsgalloppen 2014. Vil arrangere ca 20 løp gjennom sesongen på fredagskveldene, 1-2
av disse som Nærløp, der vi håper på deltagelse fra andre i kretsen.
Håndball: Midt i rushet nå, travel tid nå mellom nyttår og påske. Sesongen avsluttes før
påske, men lagene trener ut april. De yngste lagene 10-12 år drar på Slottsfjellcup i Tønsberg
siste helga i april, 13 til16 årslagene drar på Svane Cup i Aalborg helga før. Jobber videre
med trenerkompetanseutviklingen. Vi rekrutterer bra blant i de yngste over 14 i hvert kjønn på
9 års laget. Starter opp forsiktig med trening for J/G 8 i vinter. Samarbeider med fotballgruppa
om ny felles klubbdress. Ønsker ny hall på Evje velkommen, er trangt i Otrahallen.
Klatregruppa: Stefan har tatt trener 1 kurs, skal arrangere kurs nå, har 12 påmeldte. Vil
jobbe med kursing og rekruttering, ellers ingen stor planer. Har et behov for utvendig
treningsmuligheter.

Innebandy: Ca 10-15 aktive på treningene, noen nye og noen faller fra, deriblant sitter det 3
falne her i hovedstyret. Leder Glenn og Jon Terje ønskes velkommen også en gang det ikke er
fotograf til stede.
Ski: Stor aktivitet nå har gjennomfør Trollrennet og 3 Klubbløp til nå. Høvringen 18.feb og et
par Klubbløp skal gjennomføres. 10.feb arrangeres Trollrenn i hopp som regionsrenn (gratis
pølser & brus). Arrangerer også som tidligere år, skoleskidager, påskearr, 3 og 10-toppers,
hopprenn i Trollbakken og på Høgås, jordbærfestival.
Høgås skianlegg snart ferdigstilt, i Trollbakken starter bygging av småbakker m/plast opp til
17,5 m i vår. Hoppgruppa jobber med rekrutteringen, mange på innetreningen. Hoppgutta
stilte også på kombinert renn, der det konkluderes det må jobbes med langrennsdelen.
Arbeidsutvalget:
Hatt to økter med turn i forbindelse med Idrettskole for 2 & 3 klasse, kjempeopplegg av
damene i barneidretten. Vil jobbe med å komme i gang med litt fast opplegg for turning.
Opplæring av instruktører m.m.
Hatt brainstorming møte med mange interesserte i forbindelse med utvikling av Trollbakken
området. Stor entusiasme med å få utvikle slalom/ski/sykkel/downhill/twintip anlegg.
Allerede til sommeren kan et Pumptrack anlegg stå klart.
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Takkeannonser for 2012 – Lista er revidert, sendes ut på mail til alle for endelig
godkjenning.
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Tinestafetten og Skolesprinten – Hovedstyret godkjenner at Friidrett og Orientering
arrangerer dette i mai. Daglig leder er behjelpelig med arrangementet.

3-5

Forlengelse av lån til Vannvittigmoro – Lånet forlenges til 31.12.2013
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Kontoplan – Tony og Kristin Erstad ser på dette i felleskap, henter inn hjelp fra
undergruppene etter behov. Det er nå innført konsernkontosystem på alle kontoer, det
vil si at alle kontoer har nå en rente på 1,25 %

Diskusjonssak:
Otra IL hovedstyre ønsker at Idrettsrådet skal gjenoppstå, og vil ta initiativ til å kalle
inn til et årsmøte i mars, der vi vil stille med forslag til personer som kan sitte i
idrettsrådet sitt styre. Terje Nilsen Abusland ble fremmet som kandidat som leder. Han
vil vurdere det.
Infosaker:
• Vannvittigmoro – Hatt møte med næringslivet, lærte mye i fjor og vil vokse sakte.
Forsette med Andelotteri, padling for voksne og barn. Nytt blir ”Ta Sjansen” på sykkel
over til øya. Har fått med Stein Uleberg til å hjelpe med det. Og lage en slip’n slide
sklie ned til vannet.. Utfordrer gruppene til å lage til aktivitet på et aktivitetstivoli.
Skaffe våtdrakter som kan leies ut, Inge Fredriksen er også med å skal hjelpe til med
markedsføring
Utfordrer grupper til å stille med padlelag, mulig det kommer lag fra IK Start og ØIF
Arendal

• Otra TV – Vil jobbe med å produsere programmer som kan sendes over Altibox sitt
nett. Eventuelt webkamerasignaler.
• Praksisplass – Prøve å få inn student som skriver oppgave til å hjelpe til i idrettslaget
med prosjekt, vi kan lære av hverandre.
• Otravasken – Otravasken gav kr 10 000,- takk til Egil på YX Evje. Styret bestemte at
pengene skulle øremerkes prosjekt ”Turn”
• Otrakalenderen – Årets kalender ble veldig fin, høstet applaus fra styret. Er
distribuert til alle hustander i Evje, Hornnes og B.fjord av herrelaget i håndball. Den
frivillige giroen har gitt over kr 22 000,- i inntekt. Litt utgifter er det, men regner med
overskudd på ca kr 12 000,• Grasrotandelen – Siste periode i 2012 gav kr 132 655,- 1102 tippere. Pengene
fordeles i følge gjeldene fordelingsnøkkel i løpet av februar.
• MVA refusjon – Otra fikk kr 114 711,- i mva refusjon for kalenderåret 2011. Pengene
fordels etter gjeldene fordelingsnøkkel i løpet av februar.
• Medlemskartotek – Pr 31.12.2012 var det 1310 registrerte medlemmer, av diss var
1285 betalende og 5 er æresmedlemmer.
• Hjemmesiden – Hjemmesiden er enda godt besøkt, vi får nå bedre tall å bruke
gjennom Google Analytic.

Statistikk:
Måned
Oktober
November
Desember
Januar 13*

Nettkroken AS
Google Analytics
Antall besøk Sidevisning Antall besøk Sidevisning
101 100
148 618
15 303
50 740
102 088
155 130
17 213
56 746
94 960
162 480
23 647
75 424
24 896
82 771

For Otra IL
Tony Halsall
Referent

Glenn Qvam Håkonsen
Leder

