Otra IL – Hovedstyret
11/05/2015

REFERAT FRA STYREMØTE NR 3 - 2015 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 8.mai kl 1900 – 2100
Til stede: Jan Albert Haagensen, May-Britt Hegghaug, Debbie Abusland, Geir
Magne Feed, Geir Dåsvatn, Olav Magne Tveitå, Jon Gunnar Kjetså, Terje Nilsen
Abusland I tillegg møtte Tony Halsall fra administrasjonen.

Forfall: Egil Bjorå, Bjarte Frøysnes, Kenneth Skarstein, Eva Sørgård Haugen,
Thomas Malm og Kristin Erstad.
Saksliste:
3-1

Godkjenning av referat fra møte nr 2-2015
Vedtak: Godkjent.

3-2

Tuftepark – Det planlegges å bygge en Tuftepark på Evje Stadion, Otra IL
skal stå for bygging, der Stefan Wassengen er prosjektleder. Det søkes om
midler fra flere hold og det søkes om spillemidler. Det søkes om forskuttering
av midler og mulig støtte til bygging av Tufteparken.
Vedtak: Otra IL bevilger inntil kr 216 450 til bygging av Tuftepark, spillemidler
og støtte går tilbake til hovedlaget.
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Frivillighetsdag –
Evje og Hornnes kommune skal arrangere en frivillighetsdag i og ved
Otrahallen 12.september. Der lag og foreninger får anledning til å vise seg
fram og demonstrere sine aktiviteter. Leder Jan A. Haagensen er med i
arrangementskomiteen.
Vedtak: Otra IL ønsker å være med og presentere sine aktiviteter denne
dagen, håndballgruppa forespørres om og ta ansvar for kiosksalg. Geir
Daasvatn forespørres om å skaffe bilder fra de forskjellige aktivitetene som
skal gå i loop på storskjerm denne dagen.
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Trollbakken – Søknad om lån og tilskudd
Når spillemidler er utbetalt til skigruppa, forlenges lånet på kr 250 000. Det gis
i tillegg et lån på inntil kr 200 000,-. Deler av dette kan omgjøres til tilskudd,
men må komme i vanlig søknadsrunde for slike tildelinger innen 15.september
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Sponsoravtale Altibox –
Altibox ønsker en sponsoravtale med hovedlaget Otra, de vil gjøre en 3-årig
avtale på kr 25 000,- pr år. For den summen ønsker de en liten logo på begge
overarmer på alle spilledrakter i håndball og fotballgruppa. Logo og trykk
bæres av klubben, men kunne være behjelpelig med å skaffe logo til trykk.
Vedtak: Otra IL takker ja til tilbudet, men på grunn av Otra Ils størrelse og
antall trykk det er snakk om ønsker vi at Altibox skaffer til veie trykken som
skal påføres. Otra IL tar kostnad med selve trykking. DL får i fullmakt å
forhandle frem avtale med Altibox, den sendes til gjennomsyn hos styret før
signering.
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Representant til Styret i Otrahallen AS –
Otra IL har en oppnevnt representant i styret til Otrahallen AS, de siste årene
har det vært Christian Andersen. Han har nå gått ut av styret i Otra og det er
naturlig og oppnevne en ny representant.
Vedtak: Nestleder i Otra IL, May-Britt Hegghaug oppnevnes som Otra ILs
representant i Otrahallen AS sitt styre
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Stillingsutvidelse – Videre diskusjon om saken.
Vedtak:
Styreleder i Otra IL gis fullmakt til å forhandle med styreleder i Otrahallen AS
om stillingsutvidelse. Resultatet skal legges fram for styret til godkjenning
Arbeidsutvalget skal lage stillingsbeskrivelse for daglig leder og den nye
stillingen i Otra IL i samarbeid med daglig leder i Otra IL

Andre saker:
• Kalender 2016 – Etter pause år i 2015, ønsker Otra IL å få produsert en
familieplanlegger/årskalender for 2016, med presentasjon og bilder av alle
Otra IL sine aktiviteter og store arrangement.
Kalender vedtatt.
• Stedfortreder håndtering av politiattester – Daglig leder Tony Halsall er
utnevnt av Otra IL som ansvarlig for håndtering av politiattester i klubben, han
stedfortreder har vært Thorbjørn Leifsen. Han har nå trått ut av styret og
erstatning må utnevnes.
Jon Gunnar Kjetså utnevnes som stedfortreder.

Orienteringsaker:
• Medlemskartotek:
Registrerte medlemmer pr 7. mai 2015: 1408
Betalte pr 7. mai 2015:
1257
Ikke betalte pr 7. mai 2015:
151
• Grasrotandelen:
2013 = Kr 380 977 – 1118 spillere
2014 = Kr 341 677 – 1151 spillere
1.jan-30.april = kr 117 147 / 1151 spillere
• www.otrail.no 2015
Statistikk:
Måned
Januar 2015
Februar 2015
Mars 2015
April 2015

Jan Albert Haagensen

Google Analytics
Antall besøk
Sidevisning
35 963
111 344
25 963
80 594
25 312
75 789
19 416
64 491

Referent Tony Halsall

