Otra IL – Hovedstyret
04/11/2014

REFERAT FRA STYREMØTE NR 5 - 2014 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 16.oktober kl 1800 – 2200
Til stede: Jan Albert Haagensen, Svein Arne Haugen (til kl 1930), Geir Dåsvatn (fra kl 2000),
Geir Magne Feed, Olav Tveitå, Bjarte Frøysnes, Kristin Erstad, Egil Bjorå, Terje Nilsen
Abusland. I tillegg møtte Jon Gunnar Kjetså og Tony Halsall fra administrasjonen.
Forfall: Eva Sørgård Haugen, Thorbjørn Leifsen, Christian Andersen og Kenneth Skarstein.
Saksliste:
Før møtet:
Organisasjonssjef Svein Lien – presenterer AA idrettskrets og hva de kan bidra med.
Norsk særpreg med en overbygning (NIF) for idretten. Otra il er den største idrettsklubben i
fylket. Oppstart av ny idrett i en klubb skal følge visse prosedyrer. Det viktigste for en klubb
er aktivitet – NIF’s lov § 1-2. Viktig med strategisk planlegging. Ros for regnskaps- og
revisjonsrutinene i laget! Viktig å legge årsmøtebudsjettet til grunn. Skal vi gå ut over dette =
ex.ord årsmøte. Vi har underslagsforsikring gjennom kretsen, forutsatt at vi følger
regnskapsforskriftene. Politiattest kan bestilles av hver enkelt på nett, men det kreves attest fra
laget om at vedkommende har en stilling i klubben som krever en slik attest. Bør fornyes
hvert 3.år. Tony ansvarlig, Leifsen vara (skal være en fra styret). Idrettsskole for barn – hos
oss opp til 8 år. Bør vurdere en utvidelse opp til 12 år, fordi mange fra 10-12 år ikke vil
spesialisere seg i en konkurranseidrett.
Hva gjør vi med ungdom opp til 19 år for å holde de uorganiserte aktive? Mye av satsingen i
Trollbakken går mot slike. KRIK-tilbudet går også på disse. Funksjonshemmedes tilbud –
prøvd PU-håndball, mangler deltagere.
Rent idrettslag – prosjekt i regi av antidoping Norge. Kan registrere oss her, enten som lag
eller enkeltvis.
Momskomp for varer/tjenester øker – på anlegg kan mva søkes refundert på anleggsbygging, i
år ble refundert 57 %. Jobbes for å få økt denne andelen til 100% som det var fra to år tilbake.
LAM økning på 29 % fra i fjor.
Grasrotandelen – Otra il på topp i fylket.
Miljøfokus på arrangement og transport.
Spillemidler til utstyr – frist november 2014.
Momskompensasjon – vi vil få 243’ i 2014. LAM-midler 155’ i 2014.
Kan få utviklingsstøtte til idrettsskole for ungdom.
Aktiv skole 365 – koster skolen 5000/år for å utdanne 8-10 aktivitetsledere som kan
organisere aktivitetene i skolegården. Her bør vi fra Setesdal hive oss på. Likeså «Aktiv på
dagtid», som skal få arbeidsledige ut i aktivitet, samarbeid NAV og fylket. Kretsen finner tak
i aktivitetsledere som kan gjennomføre dette på dagtid. Ønsker å ha slike opplegg i dalen.
KIA – kompetansesenter for idrett
Talent- og toppidrettsmidler – 500’ fordelt etter søknad.
Kurshelg i november – 1.november.

Klubbutviklingsprosess – Idrettskretsen tilbyr seg å følge klubben over en periode på 20
timer, som skal munne ut i en handlingsplan. Prosessen er viktig – må skape eierforhold til
planen.
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Godkjenning av referat fra møte nr 4-2014
Referatet er godkjent
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Presentasjon Up Sport Sebastian Hansen og Lasse Løland fra UpSport. Kan generere inntekter med egen
klubb-app. Klubben får sin egen meny – kan linkes til klubbens egen hjemmeside. Ved
første gangs bruk må du registrere deg. Egen løsninger for turneringer. Får annonser
inn på telefonen, dette gir inntektene. Vi får 51% av inntektene, 45% til klubben, 5 %
til det særforbundet som står over, og 1% til nasjonalt nivå. 75 til 200 kr/år/bruker til
klubben. Ingen annonser som går ut over idrettens verdier. Maks 2 annonser pr dag.
UpSport hjelper til med oppsett av app’en. Avregning kvartalsvis. Etablering 9900
kr/mnd, + 200/mnd. Trekkes fra de kvartalsvise innbetalingene. Kan ha så mange
administratorer som vi vil. En superbruker i organisasjonen er aktuelt. Smart-telefon
treffer ungdommen bedre enn f.eks. Facebook. Hvor langt ned i alder bør vi gå?
Administrator kan nekte innmelding av brukere under en viss alder.
Vedtak:
Adm forbereder sak til neste styremøte.
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Tertialrapport Underskudd hittil i år 466000, hvorav 2.tertial 293000. Stor inntekts og kostnadsposter
skal vises måned for måned, bl.a. grasrotmidler og sponsormidler. Grasrot ikke med
for de siste 4 månedene. EH bankens innbetaling for september ikke med (40’), BDO
idrettsskole ikke med, Klippeinntekter ikke med. Uryddig postbruk fra
regnskapskontoret – må følges opp til neste rapport i hht årsmøtevedtaket. Ønskelig å
få budsjettet inn i regnskapet, for å få bedre løpende oversikt over situasjonen.
Vedtak:
1.
2.
3.
4.

Regnskapet må periodiseres riktig
Kontobruken er uryddig – dette må rettes opp
Avvik i forhold til budsjett skal kommenteres fra undergruppa
Budsjett bør med i rapporten
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Lysanlegg Trollbakken Vil ha dokumentasjon av egenkapital. Kun en konto for hver søknad, eller
dokumentere alle betalte utgifter på anlegget.
Vedtak:
Saken utsettes
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Prioritering av spillemidler for 2015
Fra idrettsrådet i 2014:
tildel 2014
Ordinære anlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elektriske skyteskiver
Trollbakken 30 m
Trollbakken 45 m
ENØK Otrahallen
Lysløype Evje Stadion
Kunstgressbanen

Kommunestyret i des 2013,

700.000
1.200.000

Vedtak:
Otra i.l. prioriterer K30, K45 og Lysløype Evje Stadion i denne rekkefølgen, i samsvar
med anleggsplanen. Anleggsplanen behandles og rulleres i høst i hovedstyret i
november.
Nærmiljøanlegg:
1.
2.
3.
4.
5.

Trollbakken 17,5
Trollbakken plast 17,5
Høgås skileikanlegg
Trollbakken rundløype
Skateanlegg Furuly

297.000
300.000
200.000
110.000

Nye søknader fra oss: (kuttes – tas opp i 2015)
1. K30 plast 1,452’ (inkl 159,946’ mva)
2. Flomlys 600’ (inkl 100’ mva)
3. Pumptrack 600,9’ (inkl 68,9’ mva)

I tillegg fornyes søknadene på K30 og K45, hhv 1871’ og 3000’.
Friidrett kommer med tidtakerbu/ redskapsbu.
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Søknad støtte løypekjøring–
Vedtak:
Søknadens sendes kommunen, signeres leder og leder Skigr.
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Oppdatering Org.plan
Er gjennomført. Komite forbereder rullering til årsmøtet. Tony, Geir og Kristin deltar i
komiteen. Grupper som har innspill melder disse til komiteen v/Geir.

Orienteringssaker:
•
•
•
•

Grafisk profil – vise på skjermen
Sponsorbrød
Status idrettsråd
Møte med ordfører/rådmann 14.10.14

Til stede: Jens Arild Johannessen, Bjørn Ropstad, Jon Gunnar Kjetså, Jan Albert
Haagensen
Tema:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ryddige kommunikasjonskanaler mellom kommunen og idrettslaget. Unngå splitt og
hersk. Alt økonomisk om hovedstyret.
Organisasjonsplanen, henvist til våre hjemmesider
Friidrettsbanen – lagerbu/tidtakerbu – kommer i tillegg. Finansiering? Prioritering?
Hovedlaget må prioritere sine spillemidlersøknader, tilstrekkelig at vi behandler dette
16.10. og sendes kommunen på fredag.
Skille planleggingsfase og gjennomføringsfase i forbindelse med anlegg
Revitalisering av idrettsrådet
Ta med at det faste årlige møtet medio september i presentasjonen ovenfor
kommunestyret, som det eneste overordnede kommunikasjonspunktet. Skal også inn i
idrettslagets årshjul.
Felles mål og samspill viktig.
«Evje aktivitetspark» – sak til kommunen – positiv holdning fra ordfører og rådmann

• Statistikker v/Tony - 1421 registrerte medlemmer, 138 ikke betalt
Kr 43 956 grasrotmidler opptjent fra 1.sep. 13982/4044 besøk otrail.no i sept.

Jan Albert Haagensen

for Otra IL, Tony Halsall

