Otra IL – Hovedstyret
Hornnes 22.juni 2014

REFERAT FRA STYREMØTE NR 3 - 2014 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 19.juni kl 2000 – 2130
Til stede: Jan Albert Haagensen, Christian Andersen, Kenneth Skarstein, Geir Magne Feed,
Kristin Erstad, Egil Bjorå, Eva Sørgård Haugen, Terje Nilsen Abusland, og Tony Halsall
(daglig leder).
Forfall: Bjarte Frøysnes, Olav Tveitå, Jon Gunnar Kjetså, Geir Dåsvatn, Thorbjørn Leifsen,
Svein Arne Haugen.
3-1

Godkjenning av referat fra møte nr 2-2014 – Godkjent

3-2

Organisering av Arbeidsutvalget, arbeidsoppgaver m.m –
Oppgavene skal gis av styret. AU har ingen myndighet. Forslag:
• Forberede styremøter
• Kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget
• Prosjektgruppe – styret er styringsgruppe
• Regnskapsbehandling før styremøtene, forberede andre regnskapsmessige
forhold som for eksempel Mva-problematikken.
• Økonomi – f.eks. innkreving av kontingenten
Vedtatt, men presiserer at det administrative arbeidet ligger hos daglig leder.

3-3

Justering av årshjul – Godkjent

3-4

Tertialrapport - Første tertial er gjort opp med et underskudd på kr 278 000,- da de
riktige periodiseringene er gjennomført. Styret tar rapporten til etterretning.

3-5

Daglig leders verv i undergruppene – Daglig leder gjeninntrer i sine verv, og styret
konkluderer med at årsmøte tolket reglene feil.

3-6

Søknad fra Otra IL Skigruppa v/hopp om lån eller tilskudd - Prosjektleder Glenn
Qvam Håkonsen presenterte fremdrift og arbeidet så langt, samt økonomien i dette.
Ikke alt var sprengt som det skulle, merkostnad ca 45000,- men massene kan brukes til
annet, så det kunne spares like mye i den enden.
Posten planer og vant er med to ganger, så er litt margin. Legger ned solid egenkapital
i de større bakkene, men der kommer tippemidler først om 3-4 år.
Geir Almås legger ned mye dugnad, og utsetter regninger til det er betalingsevne i
gruppa. Her leid inn ekstra folk en periode nå, for å få fremdrift i prosjektet.
Vedtak: Forslaget vedtas, og det gis anledning til å gå i dialog med hovedsponsor om
støtte til anleggene i samarbeid med leder.

3-7

Evje og Hornnes Sparebanks Jubileumsfest
EH-banken feirer 150 år med folkefest i Otrahallen 23.august. Otrahallen har allerede
tilbudt hallen gratis, og vi har sagt vi kan stille på dugnad og hjelpe til med
jubileumsfesten. Festen er planlagt etter mal av Otra IL’s jubileumsfest, så der har vi
erfaring. Daglig leder har deltatt i planleggingsmøte med EH-banken og vi har blitt
enige om hvilke oppgaver idrettslaget kan hjelpe med. Som: Rigging og rydding av
scene/bord/stoler, hjelp til servering av mat og drikke, søppelhåndtering og rydding
undervegs og parkeringsvakter.
Opprette en festkomité på 2-3 stk som organiserer dette og koordinerer det med
banken. Alle grupper stille med x-antall dugnadsarbeidere, der f.eks Ski, fotball,
sykkel, klatregruppe, Orientering og innebandy har ansvar for rigging og
parkeringsvakter, og håndball, friidrett og helsesport har ansvar for servering og
rydding underveis Vedtak:
Daglig leder får fullmakt til opprett komité som har fullmakt til å kalle inn gruppene til
dugnad.

Orienteringssaker
-

-

-

-

Mva plikt. Vi er tvangsinnmelt fra 2012, men hver gruppe er eget avgiftssubjekt. Skigruppa er
i faresonen. Adm er allerede mva reg. Det er sponsor, reklame og tjenesteyting som er
momsbelagt. De fleste sponsorer får igjen fradrag fra sin mva, men unntak av hovedsponsor.
Der det kan løses med at sponsormidlene fordeles direkte til gruppene, så sant de holder seg
under momsfritaksgrensa.
Besøk av Idrettskretsen. Org. sjef invitere seg selv på styremøte i Otra IL. Vi vil inviter han i
augustmøte.
Generalforsamling Otra Tur & Løypeservice. Leder representerte hovedlaget i gen.fors. En
diskusjonsak, var og kanskje avslutte bruk av revisor, da det ikke er en plikt lenger for as med
oms på under 5 mill. Dette ses i sammenheng med de andre AS i Otra. Kristin Erstad sitter
som Otra IL’s rep i styret
Politiattester. Fornye alle nå i 2014, se hjemmeside for info
Status friidrettsbanen. Olav tar dette på neste møte
Status Sørlandsgaloppen. Mange ting er på plass, leid in proff tidtager. Kart og løyper er godt
i rute. Påmelding er litt laber foreløpig. Litt utfordring da forsvaret har opptaksprøve i
området, og de siste fjerner seg ikke før samme morgen som løpene starter der inne.
Status medlemskartotek – Vurdere medlemsrekruttering
Statistikker – Inntjent 41 883,- i denne periode på Grasrotandelen, 1122 spillere nå. 1424
registrerte medlemmer 865 betalende. Ca 18 000 besøk på hjemmesiden både april og mai.
Frivillighetspris - Geir Daasvatn tildelt EH-Kommune frivillighetspris. Applaus fra styret.
Jordbærfestivalen arrangeres for 20 ende gang 19.juli
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