Otra IL – Hovedstyret
08/12/2017
REFERAT FRA STYREMØTE NR 5, 2017 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 7. desember kl 1930 – 2130
Til stede: Jan Albert Haagensen, Olav Magne Tveitå, Bente Rasmussen, Thomas Malm, Geir Magne
Feed, Geir Daasvatn, Terje Nilsen Abusland, John Hornnes og I tillegg møtte Tony Halsall fra
administrasjonen. Forfall: Eva Sørgård Haugen. May-Britt Hegghaug, Egil Bjorå, Debbie Abusland
Saksliste:
5-1

Toppidrett på Setesdal VGS avd. Hornnes – Jens Petter Røed ved Setesdal VGS avd
Hornnes redegjorde for toppidretts satsing. Mer praktisk, idrettslinje er mer teoretisk, og krever
godkjenning fra fylkeskommunen.
Viktig at Otra IL støtter dette initiativet, som kan bidra til å styrke skolen, og gi positive
ringvirkninger for lokalsamfunnet.
Elevene skal lære seg faget toppidrett, ikke nødvendigvis bli toppidrettsutøvere.
Vedtak:
Otra IL stiller seg full og helt bak initiativet til Setesdal VGS avd Hornnes og vil bidra til at dette
blir vellykket, inkl deltagelse i treninger uten skifte av klubb for utenbygds elever, bidra i
markedsføring og andre aktiviteter i samarbeid med skolen. Gruppeledere som ikke er her, blir
kontaktet av Tony for å få bekreftelse om deltagelse i henhold til Olav Magnes notat.

5-2

Akademiet – Det har kommet en henvendelse invitasjon fra Akademiet Toppidrett i
Kristiansand, som ønsker å presentere sitt tilbud for idrettslaget. Hovedstyret i Otra IL har
vurdert saken og anbefaler ikke å oppfordre til konkurrerende tilbud til Setesdal VGS.
Vedtak: Vi vil takke høflig nei til presentasjon

5-3

LS19 – Tony og Svein Arne Haugen hadde noen uker side møte med Torbjørn Bjoraa om
mulig stilling som leder for bevertning under LS 19, etter litt betekningstid har han takket ja til
utfordringen. AU bes om fullmakt til å avta godtgjørelse for arbeidet. Forslag fra AU er 15 % av
overskuddet til Otra IL, max kr 100 000 og minimum kr 50 000,Vedtak:
Styret stiller seg bak forslaget, og AU får fullmakt til å gå i forhandlinger med Torbjørn Bjoraa

5-4

Otra-treet og Mål og visjoner – AU la frem forslag til revidert Otra-tre og mål & visjoner og
anbefalte det legges fram for vedtak i årsmøtet.
Kommentarer:
Spørsmål om når en kunne sette i gang gruppe aktiviteter i henhold til Otra-treet. Intensjonen
til AU er ikke store endringer der, men holde seg lojal til barneidrettens aldersgrupper. Dette er
nok en sak som bør diskuteres nærmere, og vedta egne retningslinjer for dette. Mulig justere
litt på aldersgruppene i barneidrettsgruppa, da mange av de eldste ikke deltar lenger.
Visjoner og mål: Viktig med lavterskeltilbud. 10-toppers, turaktivitet m,v, Satse på «Aktiv på
dagtid». Organiserte turer på dagtid. Samarbeid med NAV. Grupper bør registrere riktige
medlemstall i idrettsregisteringen, for at en skal ha korrekte tall å måle etter.
Vedtak: Legges fram for årsmøtet.

5-4

Inkluderingsplan – AU ber om fullmakt til å jobbe videre med en inkluderingsplan
Vedtak. AU får fullmakt til å jobbe videre med planen

6-4

Årshjul 2018 – Forslag til årshjul til høring, Vedtatt. Meld inn arrangement til Tony som
oppdaterer planen.

Eventuelt
- Agder og Rogaland Skikrets er første krets i Norge som har forbudt bruk av Fluor i alle klasser
opp til 16 år.
- Momskompensasjon. Otra IL får tilbakebetalt til sammen kr 196 546 i var og
tjenestemomskompensasjon for regnskapsåret 2016. Disse midlene fordeles etter vedtatt
fordelingsnøkkel før nyttår.
- Otra IL Ski arrangerer KM fristil/Trollrennet på Høgås, 10. feb, Trollrennet blir da bare en dag i
2018

Info/refssaker:
• Søknad Bufir midler til integrerings prosjektstilling - AU har søkt om kr 180 000,- i midler til en
30 % prosjektstilling som koordinator
• Idrettsgalla Sør – Otra IL ble årets idrettslag til stor applaus.
• Ro stadion – Jan redegjorde for planer med en mulig Ro stadion i Otra.
• 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
2017 = Kr 441 107 – 1191 spillere

Medlemskartotek:
Registrerte medlemmer pr 31.12.2016: 1438
Registrerte medlemmer pr 06.12.2017: 1443
Betalte pr 06.12.2017: 1434

Møtet hevet kl 21:30

Jan Albert Haagensen

Referent Tony Halsall

