Otra IL – Hovedstyret
Hornnes 3.des 2013

REFERAT FRA STYREMØTE NR 6, 2013 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 28.nov kl 1900 – 2130
Til stede: Glenn Qvam Håkonsen, Svein Arne Haugen, Geir Magne Feed, Rune Hornnes,
Olav Tveitå, Jon Gunnar Kjetså, Christian Andersen, Kristin Erstad, Rune Leifsen, Sigurd
Wiberg, Geir Dåsvatn, Margrethe Roel Omland og Tony Halsall (daglig leder).
Forfall: Dag Gullesen, Eva Sørgård Haugen, Thorbjørn Leifsen, Torgeir Moi og Bjarte
Frøysnes
6-1

Godkjenning av referat fra møte nr 5-2013 – Kommentarer til formuleringer i
vedtak på saker 5-3 og 5-6. De er endret.

6-2

Regnskapsrutiner – Otra IL er pålagt av årsmøtet å revidere sine regnskapsrutiner,
slik at de samsvarer med idrettsforbundets regnskaps og revisjonsbestemmelser.
Kristin Erstad fra AU og Daglig leder har jobbet med dette, og etter møter med
regnskapskontor og kasserere i gruppene foreslår vi endringer som vedlagt
Enstemmig vedtak:
Styret vedtok forslaget til endringer i regnskapsrutinene som forelå

6-3

Årsmøte 2013 – Otra IL er pålagt av årsmøtet å revidere sine regnskapsrutiner, slik at
de samsvarer med idrettsforbundets regnskaps og revisjonsbestemmelser. Én av
konsekvensene er å endre regnskapsåret til å følge kalenderåret. Da må vi også flytte
årsmøtet fra okt/nov som det har vært. Vedtak sier at årsmøte i hovedlaget skal
avholdes innen mars/april.
AU foreslår da følgende årsmøtedato med frister:
Årsmøte hovedlag torsdag 10.april kl 1900
Annonseres innen 10.mars
Gruppenes årsmøter avholdes innen 26.mars
Saker til årsmøte innen til 27.mars, gruppenes valg, årsmelding og budsjett sendes da.
Saksliste publiseres innen 3.april
Enstemmig vedtak: Styret godkjente forslaget til AU

6-4

Otra IL 2014 og fremover – Revisjon Otra-Treet m.m
Leder Glenn Qvam Håkonsen presenterte planer for revidering av Otra IL’s mål og
handlingsplan. Det ble besluttet å sette ned to komiteer som skulle jobbe med dette.
Enstemmig vedtak:
Den ene består av Geir Dåsvatn, Kristin Erstad og Tony Halsall, som skal se på
vedtekter, organisasjonsplan og retningslinjer for styrearbeidet.
Den andre består av Glenn Qvam Håkonsen og Jon Gunnar Kjetså, de får fullmakt til å
peke ut ett medlem til, helst ei dame (pga kjønnskvote). De skal jobbe med mål, visjon
og handlingsplan.

6-5

Søknad fra Friidrettsgruppa om økonomisk støtte til nytt anlegg Olav Tveitå informerte om historien til friidrettsbanen og presenterte de siste planene
og finansieringskabalen. Kan få opp til 2,6 mill i spillemidler, dersom interkommunalt
samarbeid. Var positive signaler fra Bygland kommune om mulig løsning. Prosjekter
henger nå på kommunal velvilje, men siste samtaler med ordfører er positive, er ikke
innarbeidet i budsjett for 2014 enda.
Dette kan bli Norges beste treningsanlegg, som vil lokke mange utøvere til bygda for å
trene. Totalkostnad for anlegget er ca 5 mill.
Det er nå et stort behov for bedre anlegg for å drive videre med ungdom
Enstemmig vedtak:
Otra IL hovedlag støtter bygging av friidrettsanlegg med kr 200 000,-, i tillegg
bruker friidrettsgruppa kr 100 000,- av egne midler.

6-6

Freeridegruppa – Er nå en del av Sykkelgruppa. Sykkelgruppa ønsker ikke å ta noen
økonomiske forpliktelser i forbindelse med utbygging av del 3 av løypene. Planen er å
levere inn nærmiljøanlegg søknad på det til høsten 2014. Men ønsker at hovedlaget
skal fullføre den delen av prosjektet.
Enstemmig vedtak: Hovedstyret sier seg positive til det

Eventuelt:
 Fotballgruppa ønsker info om framdrift på Trollbakken prosjektet. På neste møte.
 Skigruppa ønsker å utfordre Midt Agder Friluftsråd på lavvoprosjekt. Prosjekt i regi av
Otra IL, EH-kommune ønsker at Idrettslaget står for dette.
 Bedriftskort for betaling i butikker, mange kjeder opererer nå med kort for varehandel
i butikker. Disse har ofte en kredittgrense. Daglig leder får i fullmakt å finne en
løsning som sikrer idrettslaget mot misbruk. Samt en lettvin løsning for grupper,
gjerne i samarbeid med Eh-banken
 SUM aktiviteter: Barneidretten har fått ett tilbud fra Bortelid Skisenter på SUM
aktivitet 2-3 ganger i vinter. Dette tilbudet innebærer at Otra IL binder seg til Bortelid
med alle organiserte Slalåm aktiviteter. Hovedstyret presiserer at en slik avtale bare
må gjelde barneidrettsgruppa, og anbefaler å hente pris fra Brokke også.

Refsaker:
 Røde Kors, samarbeid om RØFF for ungdom 13-17 år.
Otra IL er positive til et samarbeid med Røde Kors om RØFF, et aktivitetstilbud for
ungdom er vi utnytter vår kompetanse sammen med Røde Kors. Viktig å hjelpe
hverandre.
 Kontroll skatt sør
Resultat av kontrollen foreligger ikke enda. Men muntlig vurdering tidligere sier at vi
har for store momspliktige inntekter i laget. Grensa på kr 140 000,- gjelder hele laget,
ikke pr gruppe som vi har blitt fortalt før. Er visst ei ordning der det kan søkes for flere
grupper i laget. Vi har hatt den forståelsen med Evje Regnskapskontor at dette var i
orden. Nye rutiner for disse inntektene må vurderes i omorganiseringa av RRB som
kommer. Utforminga av tekst i sponsoravtaler er viktig, sponsing er mva pliktig, gaver
er ikke.
 KlubbAdmin
Er oppe og går med betalingsløsning, alle medlemmer må bli brukere av Min Idrett,
med gyldig e-postadresse registrert. Medlemskontingenten blir send, og betales der.
Kommer KID løsning i desember, den vil koste kr 14,- pr betalt transaksjon.
Online betalingløsningen koster kr 2,49 % av omsatt beløp + kr 2,09 pr transaksjon.
Grupper vil kunne kreve inn treningsavgifter, cupdeltagelse, betaling for utstyr m.m i
denne løsningen, men da til de kostnader som er nevnt. Kostnadene påløper ikke før
penger fysisk overføres til gruppenes konto. Står de på ”konto” hos KlubbAdmin, kan
de brukes til å betale påmeldinger til krets, klubber for deltagelse i serier og ritt, renn
m. m, da er det ikke gebyr. Ikke alle særforbund kan bruke denne løsningen pr i dag.
Andre ”nye” ting er på plass eller som kommer:
-KlubbAdmin er tett integrert med idrettens øvrige systemer (Min idrett, SportsAdmin,
Online betaling) og den nasjonale idrettsdatabasen
-innmelding på særgruppenivå gir automatisk medlemskap i hovedlag
-fakturering av treningsavgifter kan velges kun til betalende medlemmer
-betaling av lisenser kun til betalende medlemmer (ikke alle særidretter enda)
-utvalg (grupper) kan deles i flere nivåer på gruppenivå f.eks SKI – Langrenn – junior
-vil erstatte dagens løsning for den årlige idrettsregistreringen
-medlemmer kan selv melde seg inn/ut av idrettslaget
 Sørlandsgaloppen 2104
Hovedkomiteen som består av Jon Gunnar Kjetså (DL), Sigurd Wiberg, Terje Nilsen
Abusland og Tony Halsall, er i gang. Mange prosjektledere er på plass til de
forskjellige ansvarsområdene. Mangler pr dags dato ansvarlig for camp.
Håndballgruppa og fotballgruppa ser på muligheten for å drifte kiosk/matsalg.
Kart og løyper har Roald Tveit ansvaret for, så det er under kontroll og i gode hender.
Ketil Grindheim og Geir Magne Feed har ansvar for arena og rigging Sigurd er
løpsleder med det overordnete ansvar, Sigurd har lang fartstid innen orientering.
Ansvaret for det tekniske har Terje. Hilde Brenna Bjorå er økonomiansvarlig. Ansvar
for markedsføring, hjemmeside m.m ligger hos Tony, her får han god hjelp av
designer Ove Kjetså. Mens Jon Gunnar trår til der det er behov, og har ansvar for
avtaler og sponsorkontakt m.m

 Statistikker

Grasrotandelen:

Medlemskartotek:




Registrerte medlemmer pr 25.11.2013: 1361
Betalte pr 25.11.2013: 1340
Æresmedlemmer: 5

Statistikk: www.otrail.no 2013
Statistikk:
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember



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
151181
174318
8912
24209
94704
148223
14717
48934
14329
46932
13974
42957
13072*
42151*

= Til 28.nov
Det lyktes ikke å hente ut statistikker fra Nettkroken sine sider.

For Otra IL
Tony Halsall
Referent

Glenn Qvam Håkonsen
Leder

