Otra IL – Hovedstyret
22/01/2015

REFERAT FRA STYREMØTE NR 6 - 2014 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 27.november kl 1900 – 2145
Til stede: Jan Albert Haagensen, Geir Dåsvatn, Geir Magne Feed, Olav Tveitå, Christian
Andersen, Eva Sørgård Haugen, Kristin Erstad, Egil Bjorå, Terje Nilsen Abusland, Jon
Gunnar Kjetså. I tillegg møtte Tony Halsall fra administrasjonen.
Forfall: Svein Arne Haugen, Bjarte Frøysnes,
Ikke møtt: Thorbjørn Leifsen, og Kenneth Skarstein.
Saksliste:
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Godkjenning av referat fra møte nr 5-2014
Vedtak: Godkjent.
Frist for innmelding av eventuelle kommentarer er 4-5 dager etter referat er sendt
ut. Men godkjennes formelt på neste styremøte.
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Up Sport
Skal Otra IL inngå avtale med Up Sport om løsning for kommunikasjon og
inntektsmulighet med mobil App.
Vedtak: Utsettes for å høste erfaringer fra andre klubber
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Navneendring Evje Stadion
Skal Otra IL søke kommunen om å kalle Evje Stadion området for ’Evje
Aktivitetspark’ Med området menes, fotballbaner, grusbane, trollbakken, sykkelløyper
og sandvolleyanlegg. Del-anleggene kan fremdeles ha sine navn i terminlister o.l
Vedtak: Otra IL søker kommunen om å endre navn til Evje Aktivitetspark, og
samtidig benytte kommunelogo på eventuell skilting.
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Hovedsponsoravtale
Sponsoravtalen med Evje og Hornnes Sparebank går ut i 2014, og må fornyes. Det er
innledet forhandlinger med banken og følgende punkter er diskutert endret:
 Økt sum for å dekke trykkekostnader til konkurranse tøy
 Fordeling rett til undergrupper for å unngå mva
 Opprette ”Talentstipend” med årlig tildeling av stipend til utøver eller lag.
Andre momenter bes meldes inn i løpet av møtet.

Vedtak: Leder og daglig leder får fullmakt til forhandle videre med Evje og Hornnes
Sparebank. Følgende punkter ønskes forhandlet inn i ny avtale:





6-5

Økt sum for å dekke trykkekostnader til konkurranse tøy
Fordeling rett til undergrupper for å unngå mva
Opprette ”Talentstipend” med årlig tildeling av stipend til utøver eller lag.
Vervebonus
Ordning om gunstig rente ved byggelån til spillemiddelprosjekter

Innkjøp bord møterom
Det er hentet inn pris på møtebord 80x180 cm med sammenleggbare T-fot. For å
kunne ha bedre møterom fasiliteter. Kr 1665,- eks mva pr bord
Skal Otra IL kjøpe inn disse til bruk i møterom i Otrahallen.
Vedtatt med 8 mot 2 stemmer: Otra IL anskaffer 4 bord med T-ben til en pris av kr
1565,- pr stk
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Handlingsplan
Forsette arbeidet med handlingsplan, der leder Jan Albert Haagensen trer inn i
komiteen sammen med Glenn Qvam Håkonsen og Jon Gunnar Kjetså. Som en del av
arbeidet revidere Otra-Treet der LTAD modellen blir lagt til grunn.
Vedtak: Jan Albert Haagensen trer inn i komiteen, og de får fullmakt til å jobbe
videre med revisjon av OTRA-treet, og flette den sammen med mer morderne
tenking fra NIF i LTAD (Long Term Athlete development) modellen

Orienteringsaker  BDO Idrettskole, Avtale – Jon G og Tony har innledet forhandlinger med BDO om
fornying av avtalen, positive signaler. Klausul om å bruke BDO som revisor i AS’ne
faller bort.
 Otra TL – 10 års jubileum 13.nov, nye prosjekter er utvikling og merking av sommer
og vinter løyper etter ny standard. Utfører mye samfunnsnyttig arbeid for begrensede
midler, pga mye dugnad. Lite kommunal støtte sammenlignet med andre kommuner,
Sirdal betaler IL kr 350 000 årlig for 5 km løype, Bykle 3 mill. Vennesla, Kristiansand
og mange andre steder har kommunal drift.
 Sponsorbrød - Otrabrød fra Rema 1000 er lansert på Barneidretten, gratis brød til alle
deltagere. Setesdølen og Otra TV besøkte lanseringen. Solgt 250 brød første uka.
Barneidrettsgruppa får kr 2,- pr solgte brød.
 Status Idrettsråd – Idrettsrådet er gjenoppstått. Nytt styre med JAH som leder, og
representanter fra alle andre klubber untatt Bowlingklubb. Som representant fra
Idretten er JAH med i byggekomiteen til den nye flerbrukshallen som er planlagt ved
Evje Skule. Momenter fra styret til byggeplanene er: Gjør hallen rimligere, unngå for
stor konkurranse til Otrahallen, det er ikke behov for tribuner og trimrom. Men heller
kanskje ”Klatrehule” og Parkour/turn muligheter

 Status friidrettsbane – Mye møtevirksomhet nå, kommunen sin andel er foreslått
kuttet med kr 600 000,- Dette skaper problemer med å få prosjektet fullfinasiert. Men
er positive signaler fra kommunen om å få løst dette, ved bl. anna samarbeid med VGS
om skogshogst til materialer og bruk av snekkerlinja til arbeid. Problemet er det kan ta
litt lang tid, så kanskje noe dugnad fra idrettslaget må til. Men kan bli utfordring på
finansiering av utstyr som er påkrevd på slike anlegg. Kommunen viser sterk vilje til å
få bygd banen og friidrettsgruppa er trygge på at det blir gjort.



Statistikker –
Grasrotandelen:
2013 = Kr 380 977 – 1118 spillere
2014 = Kr 304 330 – 1145 spillere
1.sep-26.nov = kr 83 966
Medlemskartotek:
Registrerte medlemmer pr 19.06.2014: 1432
Betalte pr 26.11.2014: 1333. Ikke betalte 99
Statistikk: www.otrail.no 2014
Statistikk:
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Google Analytics
Antall besøk
Sidevisning
31 979
102 251
25 292
81 230
21 508
65 460
18 048
58 930
18 150
62 208
14 459
45 853
11 377
30 979
15 141
47 624
13 982
43 254
14 358
44 217
14 162*
41 966*

 Trollbakken – Trollbakken K17.5 er 98 % ferdig, nå gjenstår litt snekring samt
montering av vinsj og spormaskin. Vi regner med å være ferdig om en god uke.
Åpningsrenn 31. Januar
Trollbakkengjengen (Hopp og sykkel) har gått sammen om samarbeid med
barnevernet, vært på badevaktkurs og har nå bading i regi av barnevernet hver tirsdag.
Her kommer barn som trenger aktivisering og vi får 500 kr hver gang i dugnadslønn
som går uavkortet til utbygging av Trollbakkenområdet.
Det har blitt startet opp parkourtrening i Årdalshallen annenhver søndag, med ett
oppmøte på over 30 barn nå sist. På sikt håper vi det blir en gruppe som driver med
dette fast og kan være med å utvikle ett parkourområde i Trollbakken. En slik gruppe
vil også gi ett sterkt signal om at det er behov for turnfasiliteter i fremtiden
Diskusjonssak: Organisering av administrasjonen i Otra IL - Saken utsettes.

Jan Albert Haagensen.

Referent, for Otra IL, Tony Halsall

