Otra IL – Hovedstyret
Hornnes 4.april 2014

REFERAT FRA STYREMØTE NR 1. 2014 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 3.april kl 1900 – 2200
Til stede: Glenn Qvam Håkonsen, Christian Andersen, Lasse Hornnes for Håndball, Geir
Magne Feed, Olav Tveitå, Jon Gunnar Kjetså, Kristin Erstad, Rune Leifsen, Sigurd Wiberg,
Geir Dåsvatn, Thorbjørn Leifsen, Torgeir Moi og Tony Halsall (daglig leder).
Forfall: Dag Gullesen, Eva Sørgård Haugen, og Bjarte Frøysnes, Rune Hornnes, Margrethe
Roel Omland.
2-1

Godkjenning av referat fra møte nr 1-2014 – Godkjent
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Søknad om kommunal støtte – Trollbakken
Glenn informert om saksbehandlingen til nå, og samtaler med ordfører nylig. Det ble
da bestemt og ikke å sende noen søknad nå, men heller vente til høsten. Styret foreslo
å løse dette internt midlertidig, for å sikre fremdrift i prosjektet. Flere av gruppene var
villige til å hjelpe skigruppa med lån, men dette måtte selvfølgelig behandles i de ulike
gruppestyrene.
Styret godkjenner lån fra gruppene, men dersom det ønskes garanti fra hovedlaget må
dette behandles i hovedstyret.
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Saker til Årsmøtet
Forslag 1. Endring av Otra IL’s lover
Årsmøtet for 2012 gav styret i oppgave å revidere sine lover slik at de samsvarte med
lovnorm til NIF. En komité bestående av Kristin Erstad, Tony Halsall og Geir
Daasvatn har i løpet av året utarbeidet et forslag til ny lov i samsvar med Nif’s lov.
Lovforslaget er foreslått lagt fram på årsmøte som sak fra styret.
Forslag 2: Organisasjonsplan
I styremøte 28. november ble det satt ned en komité bestående av Kristin Erstad, Tony
Halsall og Geir Daasvatn, som bl.a. skulle se på organisasjonsplan og retningslinjer for
styrearbeidet i Otra IL.
Organisajonsplanen er foreslått lagt fram på årsmøtet som sak fra styret, med de
endringer som ble vedtatt i styremøtet.

Eventuelt
Regnskap 2013 –
Daglig leder mottok regnskap fra regnskapskontoret sent onsdag kveld, etter
gjennomgang fra styret kan vi ikke legge det fram for årsmøtet i den stand det
foreligger. Det er flere feil i oppstillingene av regnskapet, og det er heller ikke
periodisert og regnskapet mangler noter. Styret vedtok og utsette årsmøtet, og be om
møte med regnskapskontoret for å rette opp i regnskapet.
Vi minner på om endringer vedtatt av styret:
Endring i rutiner:
Følgende momenter i RRB er nye i forhold til slik regnskapsrutinene i Otra IL har vært:
• Regnskapene skal registreres etter regnskapsprinsippet. Det innebærer at inntekter skal
registreres i den periode de er inntjent, og utgifter skal registreres i den periode de er påløpt
RRB § 3-2.
• Årsregnskap skal utarbeides med noter RRB § 3-4.
• Idrettsanlegg skal oppføres i organisasjonens balanse. Verdien settes til anskaffelseskost,
men ikke høyere enn den gjeld som er knyttet til anlegget. Historisk anskaffelseskost skal
fremgå av noter RRB § 3-5.
• Varelager for videresalg skal verdsettes i regnskapet RRB § 3-6. Det betyr at varelager skal
telles og synliggjøres i årsregnskapet med verdi.
• Regnskapsåret skal være 12 måneder og følge kalenderåret RRB § 3-1.
• Bankkontoer skal disponeres av to personer i fellesskap og underslagsforsikring skal være
tegnet RRB § 2-16.
• Det skal føres kunde- og leverandørreskontro RRB § 2-3.
Det er da gruppenes oppgave på melde inn til regnskapskontoret, informasjon om
idrettsanlegg og varelager for videresalg.

Refsaker:
•

Hovedsponsoravtalen - Glenn informerte om kontakt fra Sparebanken Sør,
der de tilbydde kr 400 000,- i året i sponsorstøtte, treårig avtale.
Styret takket for informasjonen, men ønsket ikke å gjøre noe i den omgang.

For Otra IL
Tony Halsall
Referent

Glenn Qvam Håkonsen
Leder

