Styret i Otra IL

11.09.2008

REFERAT FRA STYREMØTE I NR. 4-08 I OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Onsdag 10. sept 2008 kl 17:30 – 19:30
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Sigurd Wiberg, Dag Gullesen, John Hornnes, Jon Omland, Geir
Magne Feed, Gjertrud Forgard., Thorbjørn Leifsen og Tony Halsall.
Forfall: Bjarte Frøysnes, Arnt Steven Ropstad, Sigurd Haugom, Svein Arne Haugen, Helge
Bjorvand, Geir Daasvatn, Else Haugland, Torgeir Moi
4-1

Godkjenning av protokoll fra styremøte NR 3, 2008. Godkjent
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Regnskap 3. kvartal 2008
Gruppene – Ingen merknader
Alle avdelinger – 100.000,- mindre i inntekter i forhold til samme periode i fjor, mys
skyldes tapte inntekter på spilleautomater for fotballgruppa.
Adm – Ligger i underskudd etter 3. kvartal, men mange av de store inntektene
kommer inn i 2.kvartal som handelens dager, klippeavtale, LAM midler og lignende
Ligger da an til overskudd ved regnskapsårets slutt.
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Fordeling av ansvar Otra Radio – Fredager kl 1945-2030 på 107,60 MHz
12.09.2008 Administrasjon
10.10.2008 Fotballgruppa
07.11.2008 Skigruppa
28.11.2008 Håndballgruppa

16.01.2009 Skigruppa
13.02.2009 Håndball/Fotballgruppa
13.03.2009 Skigruppa
27.03.2009 Sykkelgruppa
08.05.2009 Orienteringsgruppa

4-4

Flerbruksflate av sand
Dag Gullesen utnevnes som prosjektansvarlig, går i sammen med arbeidsutvalget på å
finne passende plassering for banen, ønsker å legge den i sammen med andre Otra IL
anlegg, som Hornnes eller Evje Stadion. Fotballgruppa har ønsket dialog dersom flata
ønskes lagt på fotballbanen.
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Valg 2008/09
Valgkomite er: Jon Gunnar Kjetså, Ellen Karin Rosseland og Marit Reiersen.
Tony kontakter komiteen og gir nødvendig informasjon slik st de kan komme
tidlig i gang.
Dato er 27.11.2008
Eventuelt:
• Administrasjonen ser seg veldig godt fornøyd med drift og vedlikehold av
fortballbaner og friidrettsarena sesongen 2008, en stor takk til fotballgruppa
v/Geir Daasvatn for godt arbeide.
• Høgås Skiarena har fått tilskudd på kr 50.000,- fra Midt-Agder friluftsråd og
E&H kommune, Himmelsynaprosjektet jobbes videre med. Snøkanonanlegget
på Høgås er klar til drift, og Skihytta utbedres til sesongen. Det monteres også
lys fra parkeringsplass til Lysløypa. Ca 130.000 igjen på lån til løypemaskin +
kommunalt lån.

Referatsaker.
-

-

-

-
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Status www.otrail.no – En del funksjoner er enda ikke på plass, ellers OK
Handelens dager 08 – Overskudd for adm ca 25.000,Jordbærfestivalen 08 – Overskudd ca 58.000, rekord for regnværsdag.
If Idrettskole 08 – Gikk knirkefritt, godt overskudd, god innsats av gruppene
Drift Elevheimen 08 - Lite aktivitet i 08.
Tippemidler 09 – Søknadsfrist 01.okt, nytt av året er online søknadsskjema. Irene
Falk Jensen har overtatt ansvaret som kontaktperson i E&H Kommune, har vert på
kurs og samlinger for å lære. Kommer nok fort inn i det.
Prosjekter som skal søkes på er: O-kart, Lysløyper og minigolfanlegg!
Oppblåsbart telt – Prisen har av ulike årsaker doblet seg, ordren ble kansellert.
Legger dette på is inntil videre
Trådløst internett – Har abonnement på trådløst bredband på www.ice.no.
Grupper kan låne ”pluggen” for å kunne gå på nett i forbindelse med arrangement
ute i feltet, har gratis bredbåndstilkobling 24/7 i Norge, Sverige og Danmark.
Kontakt Tony.
Tilhenger – Er kjøpt, spleiselag mellom Otra IL adm, Helge Bjorvand og Finn
Bjørn Rørvik. Kom på kr 35.000,- Kan leies av gruppene.
Projektor – Er kjøp og demonstrert på møtet, kom på ca kr 6500,Basistrening – Hatt møte med interesserte lag og foreninger i indre Agder, sender
forespørsel til KIA om økonomisk støtte. Treningssenteret står for den sportslige
delen.
LS 09 – Håndballgruppa og Fotballgruppa sluttforhandler i disse dager en
samarbeidsavtale med LS 09 om drift av kiosk og kafeteria under LS09, vil gi et
pent overskudd til gruppene.
Statistikk www.otrail.no – Besøket har gått noe ned under omleggingsperioden til
den nye sida, men tar seg nå opp igjen. Ca 12 000 unike treff i august.
Status medlemskartotek – Ca 1045 registrerte medlemmer, og 1029 betalende pr
08.09.2008. Er noen grupper som må flinkere til å oppdatere sine grupper i
medlemsarkivet, det kan øke inntektene til gruppa og gi et mer riktig bilde av
antall medlemmer sammenlagt. (gruppemedlemskap).

Møtet slutt kl 19.35.
Finn Bjørn Rørvik

For Otra IL, Tony Halsall

