Otra IL – Hovedstyret
23/01/2016
REFERAT FRA STYREMØTE NR 1, 2016 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 21. januar kl 1930 – 2130
Til stede: Jan Albert Haagensen, Kristin Erstad, Terje Nilsen Abusland, Geir Magne Feed, Geir
Daasvatn, Bjarte Frøysnes, Kenneth Skarstein, Olav Magne Tveitå. I tillegg møtte Tony Halsall og Jon
Gunnar Kjetså fra administrasjonen.
Forfall: Eva Sørgård Haugen, May-Britt Hegghaug, Debbie Abusland, Egil Bjorå og Thomas Malm
Saksliste:
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Godkjenning av referat fra møte nr 5-2015
Vedtak: Godkjent.
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Besøk fra Evje og Hornnes Sparebank – Banksjef i Evje og Hornnes sparebank Knut Kjetil
Møen orienterte kort om banken, og dets formål – En pengemaskin for bygda. Banken deler ut
gaver som forstanderskapet rår over en gang i året, til store prosjekter som Kunstgressbanen
og Friidrettsbanen. Det fordeles også en del til lag og foreninger etter søknad. I tilegg har
banken rene sponsoravtaler, blant anna som hovedsponsor for Otra IL.
Knut Kjetil informerte så kort om regler for å kunne drive bank, banken er nødt til å ha
kapitaldekning over flere år for å kunne drive, dermed kan ikke alt overskudd deles ut.
Banken er en konkurranse dyktig bank, tilgjengelig for alle med eget kundesenter og personlig
forhold til kunden. EH banken kommer godt ut i undersøkelser.
Styret var enige om at dette var en nytte informasjon, som godt kunne repeteres årlig.
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Årsmøte 2015 – Idrettstinget vedtok i høst en rekke endringer i lovverket, en av endringene er
frist for avholdelse av årsmøte, som må være innen 31.mars. en av grunnene er for å sikre ny
søknads og rapporteringsflyt. Det er flere andre endringer, som gjør at vi må vedta ny lov for
Otra IL på årsmøtet.
Styret vedtok følgene datoer og frister for årsmøte:
31.mars Årsmøte
18.mars frist for innsending av saker fra medlemmer
24. mars saksliste og saker publiseres på hjemmesiden
7.mars frist for levering av budsjett, årsmelding, valg og eventuelle saker som Otra IL ønsker
å ta opp på årsmøtet
21. februar siste frist for annonsering av årsmøtet på hjemmesiden
15.februar Revisorer starter arbeidet sitt
15. januar Valgkomiteen starter arbeidet sitt
15.januar frist for innlevering av regnskap til Adant Evje, samt eventuelt varelager

Støtte til Jamshid Nazari – Jamshid Nazari er en talentfull bokser i AIK Lund bokseklubb,
kåret til årets mannlige utøver på Idrettsgalla Sør, Jamshid har bodd flere år på Evje og har en
stor tilhengerskare som følger han og hjelper med å skaffe midler slik han kan delta i OL i Rio.
Jamshid er og vil være en ressurs for Otra IL fremover, senest i august var han instruktør på
BDO Idrettskole.
Arbeidsutvalget foreslår å støtte ressursgruppa bak Jamshid md kr 10 000,- fra Otra IL
hovedlag.
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Før diskusjonen startet, mente Geir Daasvatn han var inhabil da han satt i støttegruppa rundt
Jamshid. Styret tok dette til etterretning
Prinsippdiskusjon rundt temaet, da han ikke er medlem av Otra IL. Styret mente det var bedre
om Otra IL var delaktig i et arrangement der det var muligheter for inntekter. Jon Gunnar
jobber videre med det.
Møteplan 2016 – Se vedlagt forslag til møteplan i årshjul for 2016
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Møteplan vedtatt
Eventuelt





Støtteordning for unge trenere – forslag om støtte fra hovedlag til ungdommer som ønsker å ta
trener utdanning – Adm jobber videre med saken
Idrettskretssting – Avholdes på Gjerstad 16.april – ønske om en representant fra Otra i neste
idrettskretsstyre. Noen kandidater ble nevnt, Tony og Jon Gunnar sjekker med de.
Klubbhus – Gruppa jobber godt, et par alternativ er på blokka og flere interessenter har meldt
seg. Men ingenting er avgjort enda.
Navneendring Evje Stadion – Kommunen har godkjent vår søknad om navneendring. Området
som inkluderer fotballbanene, volleyballbanen, sykkelløpene og hoppbakker m.m kalles nå
Evje Aktivitetspark.

Infosaker:
 IFO – Jon Gunnar informerte kort om oppstart, gode tilbakemeldinger fra barn og foreldre.
Busstransport ble dyrere en forventet, dette løser vi på egen hånd foreløpig (Tonys 7-seter).
Skryte av meget godt samarbeid med Hornnes VGS, 4 elever fra Barne og ungdoms linja har
praksis hver onsdag.


Statistikker – Ny Grasrotrekord. Og ny medlemsrekord
Grasrotandelen
2013 = Kr 380 977 – 1118 spillere
2014 = Kr 341 677 – 1151 spillere
2015 = Kr 388 589 – 1168 spillere
1.jan-21.jan = kr 20 027 / 1170 spillere
Medlemskartotek:





Registrerte medlemmer pr 31.12.2015: 1469
Betalte pr 31.12.2015: 1448
Ikke betalte pr 31.12.2015: 53

Statistikk: www.otrail.no 2015

Statistikk:
Måned

Google Analytics
Antall besøk
Sidevisning

Januar 2015
Februar 2015
Mars 2015
April 2015
Mai 2015
Juni 2015
Juli 2015
August 2015
Sept. 2015
Okt. 2015
Nov. 2015
Des 2015
Januar 2016

35 963
25 963
25 312
19 416
15 598
13 641
8 939
10 054
12 231
12 201
13 288
20 768
21 991*

111 344
80 594
75 789
64 491
51 246
43 665
23 360
29 727
38 241
34 792
36 007
53 857
61 527*

*Til 21.jan

Jan Albert Haagensen

Referent Tony Halsall

