Otra IL – Hovedstyret
22/06/2017
REFERAT FRA STYREMØTE NR 3, 2017 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 22. juni kl 1930 – 2116
Til stede: May-Britt Hegghaug, Geir Magne Feed, Geir Daasvatn, Terje Nilsen Abusland, Olav Magne
Tveitå. I tillegg møtte Tony Halsall fra administrasjonen.
Forfall: Eva Sørgård Haugen John Hornnes og Jan Albert Haagensen, Egil Bjorå, Thomas Malm,
Debbie Abusland og Bente Rasmussen.
Saksliste:
3-1

Godkjenning av referat fra møte nr 2-2017 – Ingen kommentarer

3-2

Tertialrapport 1. tert. 2017 - Tatt til etterretning

3-3

Lån Trollbakken – Otra IL Skigruppe v/hopp har fått utbetalt spillemidler for to store prosjekt,
og har nå muligheten til å betale tilbake lån. Gruppa har følgende lån internt i Otra IL:
Fotballgruppa
kr 100 000,Håndballgruppa
kr 125 000,Orienteringsgruppa
kr 125 000,Av totalt kr 600 000,- fra hovedlag, er det tidligere gitt kr 300 000 i tilskudd/gave. 50 000 er
tilbakebetalt tidligere
Forslag til vedtak: De resterende kr 250 000,- gis kr 50 000,- i støtte og kr 200 000
tilbakebetales innen 30. juni 2017.
Forslaget enstemmig vedtatt, gruppene ønsker også lån tilbakebetalt nå. Men sier de er
åpne for nye lån skulle behovet melde seg

3-4

Vipps – Evje og Hornnes Sparebank, sammen med andre banker i Eika kjeden, har nå inngått
samarbeid med Dnb og Vipps betalingsløsninger for bedrifter.
Otra IL kan nå bruke denne tjenesten gjennom vår bank. Otra IL hovedlag under org. nr
975636380 har opprettet løsningen og den fungerer fint. Det er mulig å ha flere brukersteder
på et org. nr, men alle kostnader knyttes opp mot en konto. Så adm foreslår at undergrupper
som vil benytte seg av Vipps må ha opprettet eget org. nr før registrering. Ski og fotballgruppa
har dette i dag. Og vi ha blitt anbefalt av regnskapsfører å gjør det for flere av de store
gruppene uansett, dette pga eventuell fremtidig mva plikt.
Det er en kostnad på 1,75 % av mottatt beløp i gebyr.
Vedtak: Grupper som ønker Vipps, kan ordne det under forutsetning at det opprettes
eget orgnr. Små grupper som en sjelden gang har behov, kan «Låne» adm sin vipps.

Info/diskusjonssaker:
•

Gjensidigefond – Mulig støtte til Trollbakken fra Gjensidigefond, avklart med bank. Daglig leder
og Glenn har befaring i Juli - OK

•

Fremdrift Klubbutvikling m/Stig Ertesvåg – Avtaler arbeidsmøter mellom Stig og AU 28. sep og
23. nov, for eventuell behandling i styremøte 7. des - OK

•

Samarbeid Stettin – Jan Albert og Tony har samtaler med samarbeidsklubb i den Polske byen
Stettin, mulig utveksling av trening og turneringer. I samarbeid med EH-kommune v/kultur. - OK

•

Klubbavtale Intersport – Det er signerer en ny klubbavtale med Intersport Evje, rabattavtaler er
vedlagt. NB! Det er viktig at denne ikke publiseres på nett eller i sosiale medier. Men kun
distribueres direkte til medlemmet vi post eller e-post/sms – OK, adm sender ut avtalen til alle
medlemmer i Otra.

•

Toppidrett stipend – Tildeling + bestemme utdeling tid og sted. - OK

•

Rydde medlemslister – Noen grupper er flinke til å vedlikeholde sine medlemslister, og noen er
flinke til å legge inn nye, men ikke fjerne gamle. Og noen gjør ingen av delene. Best i klassen er
Håndball, Badminton og Orientering.
Vi må bli flinkere til å vedlikeholde listene, Nif setter større og større krav til riktig registering av
aktive i grupper. Det er kunne aktive utøvere, trenere og funksjonærer som skal registreres i ei
undergruppe. I følge Nif’s lov har kun hovedlag anledning til å ha støttemedlemmer. Gruppene
skal gjennom året registrere nye aktive medlemmer, med aktive menes utøver som jevnlig deltar i
trening, konkurranse eller kamp i regi av undergruppa. Etter nyttår og før idrettsregistreringen skal
da lister vedlikeholdes og medlemmer som ikke har vært aktiv i foregående år fjernes. – OK

•

Trenerstøtte – Det ble i årsmøtet vedtatt å vurdere en støtte til unge trenere i klubben, for å sikre
nok trenere, samt holde på ungdommen lengere i sin idrett. AU har diskutert litt, og legger frem
følgende kriterier til diskusjon i hovedstyret. Forslag til kriterier:

•
-

Inntil kr 10 000,- pr trener pr år/sesong (må kvalitet sikres i forhold til regelverk og skatteplikt)
50/50 fordeling mellom hovedlag og gruppe.
Gjelder kun for ungdom/studenter uten fast jobb

Eventuelle andre kriterier? Kom inn følgende innspill:
•
•
•
•
•
•

Eventuell kompetanse
Må være aktive medlemmer i idrettslaget
Differensiere på nivå /hovedtrener /hjelpetrener
Timesats
Oppstart høsten 2017?
Samme ordning i barneidretten?

AU får fullmakt til å jobbe videre med saken, legger fram ny sak på neste styremøte.

Referatsaker
•

Hjemmeside – status
Nettkroken trukket seg fra tilbud om ny side. Stått stille siden da. DL foreslår å sjekke ut
idrettens løsninger. Koster ca 15 000 årlig for «toppmodellen» (8 undergrupper eller mer). –
Enighet om det, sender forslag ut.

•

O-gruppa – månedens Flexoløp
Ny ordning i O-norge, for å lette arbeidet med å arrangerer O-løp, lettere å delta m.m. Hver
mnd kåres en «Månedens flexoløp arrangør» i mai fikk Otra IL – Orientering prisen som for beste
arrangement, med følgende grunn: Otra IL leverte et godt nærløp med 82 deltakere.
Arrangøren har gjort et enkelt infoarbeid på idrettslagets hjemmeside og facebookside, både i forog etterkant av løpet. Arrangøren har på forbilledlig vis lagt inn lenke til facebooksiden i Eventor
slik at informasjonen er tilgjengelig for alle, sier Sondre Sande Gullord, styremedlem i Norges
Orienteringsforbund.Arrangementet innfrir i all hovedsak samtlige kriterier for flexo - Gøy
•

Status friidrettsbanen - Mål var å bli ferdig før sommerferien, klarte ikke det, står igjen litt
maling, noe datateknisk til tidtakingsanlegget. Og litt gartnerarbeid

•

Åpning friidrettsbanen 19. september – Kommunen i fører setet ang selve åpningen, blir
friidrettsstevne opp til 12 år. Får besøk av Junior EM mester i stavsprang. Andre grupper bør
forholde seg lojale til arrangementet og ikke planlegge noe som kolliderer.

•

BDO Idrettskole 2017 – 118 påmeldte, uten markedsføring. Alle aktiviteter på plass, alle
faddere på plass.

•

Skikretsting, kåring Årets Klubb
Skikrets ting for Agder og Rogaland ble avhold på Revsnes, både hotellet og tekninsk
arrangør Otra IL leverte til forventningene. Otra Il ble presentert på en flott måte og det stod
respekt av den brede aktiviteten og de mange medlemmen i en såpass liten kommune.
Otra IL ble kåret til årets klubb i kretsen med følgende grunn: årets klubb Otra IL - drives
profesjonelt til fingerspissen. Ansatte personell i idrettslaget, anleggsutbygging, løypelag,
dugnadsånd og en kjempeapparat av frivillige på alt fra trener/leder til vaffelstekere. Geir
Magne Feed (tidligere vinner av hederstegnet) er fortsatt leder av skigruppa og skal vi tro det
vi hører er akkurat ham, mye av grunnen til at alle de frivillige vil være med å hjelpe. De har
også bemerket seg med løpere i norgestoppen gjennom flere år - Kjempegøy 😊
To av våre løpere fikk også pris, for gode resultater i skisporet, det var Åsmund Wiberg og
Sondre Ramse

•

Mva ref, anlegg
Trollbakken ikke innvilget i år (var forventet)
Tufteparken fikk 100 % refusjon ca 53 000

Eventuelt:
•
•

Adm har kjøpt inn to nye klippere, en til Hornnes, som er gunstig for å unngå gressøl på
friidrettsdekket og en til Evje, da den gamle havarerte nylig.
Bankkort. Det er ønskelig med et visa debit bankkort, for å forenkle betalinger av småbeløp,
og dette er også eneste betalingsordning i SportAdmin, for å dekke utgifter til påmeldinger,
lisenser og overgangsgebyrer på særforbundsnivå. Daglig leder får fullmakt til å sjekke om
dette går i forhold til banken og godkjenne eventuelle ønsker fra gruppene

Møtet hevet kl 21:16

Jan Albert Haagensen

Referent Tony Halsall

