Otra IL – Hovedstyret
Hornnes 09. sept 2013

REFERAT FRA STYREMØTE NR 5, 2013 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 5.sept kl 1800 – 2030
Til stede: Glenn Qvam Håkonsen, Svein Arne Haugen, Geir Magne Feed, Rune Hornnes,
Bjarte Frøysnes, Thorbjørn Leifsen, Sigurd Wiberg, Geir Dåsvatn, Margrethe Roel Omland
og Tony Halsall (daglig leder).
Forfall: Dag Gullesen, Jon Gunnar Kjetså, Eva Sørgård Haugen, Rune Leifsen, Christian
Andersen, Kristin Erstad, Torgeir Moi og Olav Tveitå,
5-1

Godkjenning av referat fra møte nr 4-2013 - Godkjent

5-2

Retningslinjer Sosiale medier – Godkjenne forslag til retningslinjer for Otra IL
Revidert forslag har vært ute til høring, det kom kun en kommentar fra Skigruppa om
å legge ut bilder, særlig av unge utøver bør nevnes spesielt. AU mener dette er sak for
hjemmesiden, som ikke er et sosialt media. Men oppfordrer gruppene til å vise hensyn.
AU har også ført på et punkt som sier at ingen kan opprett grupper for lag som er
under lovlig alder for Sosiale medier
Vedtak:
Foreslått utkast er godkjent. Publiseres på hjemmesiden og distribueres til gruppene.

5-3

Opptak av ny undergruppe i Otra IL – Freeride gruppen som er etablert søker
opptak som egen gruppe under Otraparaplyen. Freeride er en sykkelaktivitet på bane
og i terreng.
Representanter fra Freeridegruppa var til stede og presenterte planene for drift av
gruppa og anleggsbygging. Styret var imponert over engasjementet og arbeidet så
langt.
Vedtak: Styret er positive til opptak av gruppa. Det kalles inn til ekstraordinært
årsmøte så fort det lar seg gjøre.

5-4

Finansiering av Pumptrack og Dirt Jump anlegg – Hovedlag har fått tilsagn om
kortsiktig lån fra Sykkelgruppa på kr 100 000,- til mellomfinasiering til bygging av
disse anleggene. Det er søkt om Spillemidler, tre søknader på mindre
kostnadskrevende anlegg a kr 40 000,-. Som utbetales fortløpende når anleggene er
ferdigstilt. NB! Kommer ikke med i de ordinære spillemidlene, og er en annen pott.

Vedtak: Styret godkjenner lån fra sykkelgruppa, som tilbakebetales i sin helhet når
spillemidlene kommer.
Styreleder beklager feil saksgang, tar dette til etterretning, og vil se til at det ikke skjer
igjen.

5-5

Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til bygging av anlegg –
Målet er å sette av kr 100 000,- årlig av driftsoverskudd til fondet.
Vedtak: Undergruppene kan søke om støtte til bygging av anlegg. Det kan bevilges
opptil 10 % av søkte spillemidler som tilskudd fra hovedlag, så lenge det er midler.
Ved flere søknader i ett år, legges vedtatt prioriteringsliste til grunn dersom det ikke er
nok midler i fondet. Frist for å søke er siste styremøte før sommerferien.
Det gis også et signal til EH kommune om å bevilge låneramme og årlig avsetning til
fond til søking om kommunale tilskudd til bygging av anlegg.

5-6

Turngruppe – AU ønsker å utvikle turn som et tilbud i Otra IL, og vil sette av midler
til kursing av instruktører. YX Evje har allerede støttet Turn prosjektet med kr
10 000,- Utfordrer Barneidrettsgruppa til å se på dette, som et tilbud.
Vedtak: Hovedstyret bevilger kr 10 000,- til BARNEIDRETTSGRUPPA for kursing av
instruktører i Turn.

Eventuelt:
 Styreleder og daglig leder møter ordfører og rådmann i årlig samarbeidsmøte. Der
følgende saker tas opp: Gave fra Eh-banken, Anleggsbygging og generelt samarbeid.
 Idrettsrådskonferanse. Daglig leder deltok helgen 30.8-1.9 på nasjonal
idrettsrådskonferanse (som representant fra Idrettsrådet). Spennende og lærerikt
program. Der Telemarksforskning hadde kommet frem til at Evje og Hornnes var en
god idrettskommune, best i sør regionen faktisk. Hvordan de hadde kommet frem til
den statistikken og presentasjoner fra konferansen ettersendes styret når de foreligger.
 Klatregruppa har kjøpt inn en borhammer, til å lage klatreruter på f.eks Bullsknuten.
Grupper som kan ha behov, kan låne den.
 Fotballgruppa får 19.sept besøk av IK Start Toppfotball. Som skal ha treningsøkt,
opplegg for barn og trener/leder seminar.
 Det kom mye skryt for fotballgruppas miniturneringer i 2013, flere mente det var dette
veien å gå. Bra jobba.
 Natt til 17. sept innfører NIF ”KlubbAdmin” idrettens nye og enkle løsning for
medlemsadministrasjon. Mer info om dette kommer.
 Glenn Qvam Håkonsen ble tildelt prisen ”årets foreleser” av BI, det fikk han en gave
på kr 5 000,- for. Som han vil gi til hoppgruppa i Otra IL Ski.

Refsaker:
 Vannvittig moro
Det var igjen vannvittig moro, bra overskudd, bra mediadekning. Starter planlegging
av neste års festival i oktober, vil nå prøve å organisere det i et eget selskap/stiftelse.
Samt utvide festivalen med en dag, sykkelarrangement i Trollbakken.
 Otra Portal AS
Nytt styre er valgt, Finn Bjørn Rørvik og Geir Magne Feed forsetter i styret, og Tony
Halsall er valgt til styreformann. Hatt et par små arrangement i høst, Figgjo håndball
16-18.aug med to lag og AK 28 6-8.sept med 1 lag. Helgen 13-15.sept er det felles
barmarksamling for Agder & Rogaland skikrets.
 Klippeavtalen
Har i år fungert strålende, fotballgruppa har hatt ansvar for Evje Stadion. Og i
samarbeid med Otrahallen AS om praksisplass via NAV har så har vi hatt Torbjørn
Kallhovd til å ta seg av Hornnes Stadion og Agder Energi, i samarbeid med daglig
leder. Det har fungert utmerket, anleggene har ikke vært så flotte på mange år.
 BDO Idrettskole 2013
Var igjen en suksess, tilbakemeldingene fra foreldrene er kjempegode. 102 deltagere
fornøyde deltagere. Økonomisk gikk det i balanse for hovedlag, økt tilskudd til
gruppene for aktivitetene i år. Bra jobba av alle som styrte aktivitetene.
 Sørlandsgaloppen 2104
Organisasjonskart er på plass, har ansatt Jon Gunnar Kjetså som daglig leder for
galloppen. Foreløpig hovedkomite bestående av Sigurd Wiberg, Terje Nilsen
Abusland og Tony Halsall. God kontroll på kart, vil kjøpe inn profesjonell hjelp til
tidtaking. Gruppene i Otra oppfordres til å hjelpe til med støttefunksjoner som kiosk,
parkering, arena m.m. Gruppene kontaktes snart om det. Det regnes ca 4 000
dugnadstimer, planlegges 4 lp, der det ene er sprintløp i Evje Sentrum og de andre
med arena ved Skytterhuset. Stipulere med ca 1000 løpere hver dag.

 Statistikker

Grasrotandelen:

Medlemskartotek:




Registrerte medlemmer pr 31.08.2013: 1325
Betalte pr 31.08.2013: 1309
Æresmedlemmer: 5

Statistikk:
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August

Nettkroken AS
Google Analytics
Antall besøk Sidevisning Antall besøk Sidevisning
104716
202572
25401
88477
73546
133827
22225
68112
76145
129416
20249
60925
86745
140781
17841
57874
81907
126056
17027
57313
13666
43025
8912
24209
14717
48934

 Det lyktes ikke å hente ut statistikker fra Nettkroken sine sider.

For Otra IL
Tony Halsall
Referent

Glenn Qvam Håkonsen
Leder

