Otra IL – Hovedstyret
28/05/2016
REFERAT FRA STYREMØTE NR 3, 2016 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 26. mai kl 1930 – 2200
Til stede: Jan Albert Haagensen, Bente Rasmussen, Geir Magne Feed, Geir Daasvatn, Bjarte
Frøysnes, Debbie Abusland, Egil Bjorå og Thomas Malm. I tillegg møtte Tony Halsall og Jon Gunnar
Kjetså fra administrasjonen. Til sak 13-2 møtte Leif Fjerdingstad fra LS 19 komiteen og Svein Arne
Haugen som var kiosksjef på LS09
Forfall: Eva Sørgård Haugen, May-Britt Hegghaug, Terje Nilsen Abusland, John Hornnes og Olav
Magne Tveitå
Saksliste:
3-1

Godkjenning av referat fra møte nr 2-2016

Vedtak: Godkjent.
3-2

LS 19 – Skal Otra IL ta på seg ansvar for servering under LS 19

Leif Fjerdingstad fra LS19 komiteen og Svein Arne Haugen som var kiosksjef på LS09 møtte til denne
saken, Leif orienterte litt om historikken ved matservering på landsskytterstevnene de siste årene,
ingen har nådd opp til salgstall og fortjeneste siden LS09, der Otra IL håndball og fotballgruppa hadde
ansvaret for mattelt, kioskene på arenaen og i skyttercampen. I 2009 var det budsjettert med
omsetning på 2,1 mill, den ble på 2,9 mill. Med mange lovord om opplegg, effektivitet og ikke minst
fornuftige priser. Komiteen ønsker at det er lokale lag som bidrar for å beholde inntektene i bygda,
målet er best mulig inntekt for alle.
Svein Arne orienterte litt om LS09, da kom forespørselen på et senere tidspunkt, ca 2 år før. Og de
sentrale personene i fotball og håndballgruppa var valg for den perioden og var villige til å ta på seg
jobben. Nå er forespørselen kommet 3 år før, og det kan skape utfordringer. Selve arbeidet med
arrangementet startet 12-14 måneder før, og var godt informert om til medlemmene, alle spillere fikk
med seg brev hjem om at de 1,5 ukene måtte de påregnes litt dugnad, og Geir var tidlig og ofte ute
med god informasjon på Otra ILs hjemmeside. Komiteen bestod av Svein Arne og Marit Haugjord fra
håndball, Geir Daasvatn og Jan Sverre Jensen fra fotballgruppa, og ble utvidet under selve
arrangementet. Til total ca 7 personer i selve hovedkomiteen. I 2009 hadde vi god hjelp av Setesdal
Mat med Stein Uleberg i spissen, som kunne levere store mengder mat, bare de utgjorde nok 10-15 %
av overskuddet.
Vedtak:
Otra IL tar på seg jobben med utgangspunkt i den forrige avtalen. Undergruppene utfordres til å finne
4-5 personer i sine grupper til å sitte i hovedkomiteen.
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Klubbutvikler – Jon Gunnar Kjetså vil fra skolestart gå inn i ny stilling på KVS Bygland, vi må
da erstatte han i noen av det oppgavene han betrer i dag.
Vedtak: Marie Hornnes tilbys stilling som Klubbutvikler i 40 % stilling.
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Innkalling fondsmøte – Aust-Agder Idrettskrets kaller inn til fondsmøte 6. juni.

Vedtak: Otra IL sender ingen utsendinger til dette møtet
3-5

Lån Trollbakken –

Prosjektgruppa trenger friske midler til å holde arbeidet i gang, det var forventet en viss støtte fra Evje
og Hornnes Sparebank i år, det var søkt om 850 000,Arbeidsutvalget syns det er unødvendig å låne penger i banken å betale dyre renter for det, når det
fins midler internt i Otra IL.
AU foreslår da at vi i hovedlaget og utvalgte grupper med litt penger på bok kan gi en håndsrekning,
slik at prosjektet ikke stopper opp.
Forslag til vedtak dersom gruppene og styret går inn for det:
Hovedlag
Orientering
Håndball
Fotball
Sum

kr 200 000,- (gis som støtte)
kr 125 000,- (lån)
kr 125 000,- (lån)
kr 100 000,- (lån)
kr 550 000,- (støtte og lån)

Hovedlaget låner pengene av gruppene, og låner videre til Trollbakken.
Dersom det skulle dukke opp behov for å få pengene tilbake tidligere en forventet, garantere
hovedlaget for det.

Det ble mye diskusjon rundt saken, god diskusjon og konstruktiv. Det var ønske prosjektgruppa til
Trollbakken om en tøffere dialog mot kommunen angående finansiering og kommunal støtte, men
styret mente de hadde fått såpass klare signaler fra kommunen, at det ikke var aktuelt. Styret sa at
arbeidsutvalget måtte til neste møte fremme en sak der Otra IL lånte opp det som var nødvendig av
midler til egenkapital for å fullføre de søkte og omsøkte spillemiddelprosjektene, som da kunne
finansieres med den økte årlige driftstøtta støtta fra kommunen (60 000,-) og økte
medlemskontingenter (70 000,-). Men at nye prosjekter ikke ble satt i gang før finansiering var klar.
Før behandling av den saken ønsker styret en fullstendig status så langt og hva som er finansiert og
hva som mangler av finansiering/egenkapital for å komme i mål.
Vedtak:
Gruppene har innvilget AU sin søknad om lån, Styret vedtok da enstemmig AU sitt forslag til vedtak.

Andre saker:
-

-

Av og til: Jan har hatt møte med ruskoordinatorer i kommunen om å inngå samarbeid
med organisasjonen Av og Til, Dette legges frem som sak på neste møte
Otra TL: Generalforsamling 20. juni, her må nestleder møte i lederes fravær. Otra IL sin
representant i styret går også ut, så det må utpekes en ny. Styret vil foreslå May-Britt
Hegghaug som hovedlaget representant i styret til Otra Tur og Løypeservice
Utmerkelser: Hovedlaget vil del ut utmerkelse under jordbærfestivalen

Infosaker:

Infosaker:
 IFO – Går bra, fornøyde barn og foreldre. Får overskudd i år. Allerede 25 barn
påmeldt fra høsten
 BDO Idrettsskole – Flyer produsert, og distribueres til skolene i nærområdet i disse
dager. Håper på to dager med arr på Hornnes, ny aktivitet er Rugby. Faddere er i
boks
 Friidrettsbanen – Utfordringer med firmaet som skal legge gummidekket, håper på i
første del av juni


Statistikker

Grasrotandelen:
2013 = Kr 380 977 – 1118 spillere
2014 = Kr 341 677 – 1151 spillere
2015 = Kr 388 589 – 1168 spillere
1.jan – 25. mai = kr 168 525 / 1174 spillere

Medlemskartotek:





Registrerte medlemmer pr 25.05.2016: 1474
Betalte pr 25.05.2016: 1030
Ikke betalte pr 25.05.2016: 444 (herav 3 til forfall)
Støkne medlemmer 2016 pga to års skyldig kontingent: 16

Statistikk: www.otrail.no 2016
Statistikk:
Måned
Januar 2016
Februar 2016
Mars 2016
April 2016
Mai 2016*
*Til 25. mai

Jan Albert Haagensen

Antall besøk
30 784
26 760
24 809
19 740
12 400

Google Analytics
Sidevisning
86 203
76 485
69 333
58 738
38 966

Referent Tony Halsall

