Otra IL – Hovedstyret
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REFERAT FRA STYREMØTE NR 1, 2017 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 2. februar kl 1930 – 2130
Til stede: Jan Albert Haagensen, May-Britt Hegghaug, Bente Rasmussen, Egil Bjorå, Geir Magne
Feed, Geir Daasvatn, Bjarte Frøysnes, Debbie Abusland, Olav Magne Tveitå. I tillegg møtte Tony
Halsall fra administrasjonen.
Forfall: Eva Sørgård Haugen, John Hornnes, Thomas Malm og Terje Nilsen Abusland
Saksliste:
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Godkjenning av referat fra møte nr 5-2016
Vedtak: Godkjent.

Idrettskretsen – Klubbutvikling
Stig Ertesvåg som representerte Aust og Vest Agder Idrettskrets, holdt et lite klubbutviklingsseminar
for oss. Dette kom i stand i forbindelse med våre planer om å revidere visjoner, mål og handlingsplan.
Stig presenterte først seg selv så gikk han gjennom noen kriterier for å være en god klubb m.m.
Deretter fikk vi noen arbeidsoppgaver som skulle løses gruppevis, det var en god prosess som
resulterte i god brainstorming og mange gode ideer og innspill til hvordan å bli en bedre klubb – og en
dag kunne titulere seg som Norges beste breddeidrettsklubb …
Oppsummering av gruppeoppgaver, som bestod i hva som er bra, og hva som kan bli bedre på seks
forskjellige områder:
Aktiviteter
+ stort og allsidig tilbud
- Mer samordning mellom gruppene med tanke på å trene i flere idretter for de yngste

Trenere
+ Godt miljø, gode trenere, mange frivillige trenere.
- manko på trenere, rekruttering må til/opplæring. Bruke ungdommen som trenere. Lokale trenerkurs?
Ikke lønning, bør vurderes. Idrettslinje. Trenerkoordinator. Mer kontinuitet.

Ledelsen
+ kontinuitet ledelse (hovedstyret), engasjerte.
- Mer forankring. Noen få umotiverte gruppeledere/styremedlemmer. Det økonomiske bør samles i
administrasjonen slik at undergruppene kan jobbe mer med det idrettslige. Alternativet er
rutineforbedring. Opplæring jevnlig (årlig). Mer beskrivelse av oppgavene til de enkelte i styret
(stillingsbeskrivelse). Mer kvalitet i virksomheten.

Organisasjonen
+ grupper har mye selvstyre, godt organisert, gode rutiner.
- Mer samordning på tvers. Kanskje løses med en Otradag pr uke der de yngste gruppene kan se hva
andre grupper driver med. Etablere en egen komite for å jobbe videre med samarbeid på tvers av
gruppene. Mer kontakt mellom gruppene på treningstider. Treningstøy – etablere en «Otrashop» eller
samarbeide med lokal sportsbutikk - mer likt treningstøy som kan benyttes i flere grupper, i alle fall
opp til en viss alder. Løftes opp på hovedstyrenivå. Ta med ungdommen på råd. Merkevarebygging.
Anlegg og utstyr
+ gode og mange anlegg
- trenger byttekveld av utstyr (en klubbkveld). Ta inngangspenger eller selge kioskvarer. Inn i årshjul.
Finansiering (manglende offentlig støtte).
Arrangementer
+ Mange gode og delvis store arrangement med samarbeid på tvers av gruppene. Færre
arrangementer gir bedre inntjening, og sliter ikke så mye på personene som har støttefunksjoner.
Kanskje etablere et sponsorlaug.
- Trenger en felles eventkoordinator.
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Tertialrapport – Merkantil Service har summert opp regnskapet pr 3. tertial, det viser et godt
overskudd samlet sett, men litt svingninger i gruppene. Men alle har god oversikt og
økonomikontroll. Litt bekymring ang omsetning som har oversteget 5 mill, som kan utløse krav
om aut. revisor. Daglig leder sjekker opp saken.
Alle grupper bes gjennomgå sine regnskaper, å melde inne eventuelle feil og mangler før
årsregnskapet legges frem på årsmøtet, frist 14. mars.
Vedtak: Tas til etterretning
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Årsmøtet 2016 – Idrettstinget vedtok høsten 2015 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.
Adm foreslår følgene dato og frister for årsmøte:
30.mars Årsmøte kl 1900
23. mars Saksliste og saker publiseres på hjemmesiden
16. mars Styremøte, behandling av forslag til årsmelding, budsjett og eventuelle innkomne
saker
16.mars Frist for innsending av saker fra medlemmer
14.mars Frist for levering av budsjett, årsmelding, valg og eventuelle saker som Otra IL
ønsker å ta opp på årsmøtet
28. februar Siste frist for annonsering av årsmøtet på hjemmesiden
1. mars Revisorer starter arbeidet sitt
1. februar Valgkomiteen starter arbeidet sitt
15.januar Frist for innlevering av regnskap til Merkantil-Service Evje, samt eventuelt varelager

Vedtak: Enst. godkjent

Eventuelt


Sak fra skigruppa ang økt støtte til turløypekjøring – Skigruppa hadde søkt om økt støtte
til løypekjøring av turløyper. Men kommunen har vært forsiktige i det siste med å tildele
øremerkede midler, og økte heller Otra IL’s generelle tilskudd med 25 000,-. Men med
løypekjøring som grunn. Dette kan bli en utfordring for skigruppa som også får støtte fra MidtAgder friluftsråd, de matcher samme sum som kommunen gir.
Vedtak: Otra IL hovedstyre anser ekstrastøtten som økt støtte til løypekjøring og
viderefordeler kr 25 000,- til skigruppa som kommunale støtte til kjøringa, og anbefaler MidtAgder friluftsråd om å gjøre det samme.



IFO lederstilling – Vår klubbutvikler, som har ansvar for Idrettfridtidsordninga har valgt å si
opp sin stilling fra 1. mars. Stillinga i dag er på 40 % med litt flere ansvarsoppgaver lagt inn.
Adm mener det viktigste er å videreføre IFO stillinga i første omgang, og det utgjør ca 20 % på
årsbasis. Eventuelle utvidelse av stilling eller ansettelser av andre i små stillinger må vi
vurdere senere. Nå er det viktig å videreføre IFO på en god måte og sikre rekruttering og drift
neste skoleår.
Vedtak: Adm får fullmakt til å lyse ut en stilling i 20 % som leder for IFO, Arbeidsutvalget får
fullmakt til å forhandle og tilsette en kandidat.



Statistikker

Grasrotandelen:
2013 = Kr 380 977 – 1118 spillere
2014 = Kr 341 677 – 1151 spillere
2015 = Kr 388 589 – 1168 spillere
2016 = Kr 452 844 – 1182 spillere
Til 1. feb = kr 44 420 / 1178 spillere

Medlemskartotek:





Registrerte medlemmer pr 31.12.2016: 1438
Registrerte medlemmer pr 2.2.2017: 1444
Betalte pr 31.12.2016: 1438
Støkne medlemmer 2016 pga skyldig kontingent: 41

Statistikk: www.otrail.no 2016/17
Statistikk:
Måned

Google Analytics
Antall besøk
Sidevisning

Januar 2016
Februar 2016
Mars 2016
April 2016
Mai 2016
Juni 2016
Juli 2016
August 2016
Sept. 2016
Oktober 2016
November 2016
Desember 2016
Januar 2017

30 784
26 760
24 809
19 740
15 235
12 274
9 800
12 349
11 320
10 596
18 893
15 459
19 861

Jan Albert Haagensen

86 203
76 485
69 333
58 738
47 896
37 131
23 791
36 990
32 099
27 344
49 920
38 217
52 877

Referent Tony Halsall

