Styret i Otra IL

28.10.2008

REFERAT FRA STYREMØTE I NR. 5-08 I OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 23. okt 2008 kl 18:00 – 20:30
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Jenny Strømstad, Else Haugland, Svein Arne Haugen, Sigurd
Haugom, Geir Daasvatn, John Hornnes, Jon Omland, Geir Magne Feed, Gjertrud Forgard,
Thorbjørn Leifsen og Tony Halsall.
Forfall: Bjarte Frøysnes, Arnt Steven Ropstad, Helge Bjorvand, Torgeir Moi og Dag
Gullesen
5-1

Godkjenning av protokoll fra styremøte NR 4, 2008. Godkjent

5-2

Årsmøte 2008
torsdag 27.nov kl 1900 i Miljørommet, Otrahallen.
- Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 13.nov.
- Gruppebudsjett, valg og årsmelding sendes elektronisk til daglig leder innen 13.nov
- Bilder fra gruppene som ønskes på omslag til årsmelding sendes daglig leder snarest.

5-3

Politiattest
Styret oppnevner Daglig leder Tony Halsall som klubbens ansvarlige til å håndtere
ordningen med politiattester, Thorbjørn Leifsen oppnevnes som vararepresentant.

5-4

Reklame på hjemmesiden
Saken utsettes til senere, daglig leder undersøker med forbund og kretser om
retningslinjer for reklame.

5-5

Utsettes til 2009

5-6

Kriseplan ved håndtering av ulykker
Styret utnevner en komité på 3 personer og daglig leder som lager forslag til kriseplan
for Otra IL. Følgende personer utnevnes:
- Geir Daasvatn
- Thorbjørn Leifsen
- Gjertrud Forgard

Eventuelt:
- Skigruppa arrangerer sitt tradisjonelle julebasar/tenning av julegrana på Evje
28.nov kl 1800
- Agder og Rogaland skikrets hadde en vellykket samling for alle ungdommene i
regionen, fornøyd med bolig/bespisning. Kommer gjerne igjen.
- Fotball, Ski og Adm blir enige om en dugnads dag for rydding av lager i kjeller på
idrettsbygget.
- Årsmøter 2008
Helsesport 29.okt
Orientering 4.nov
Sykkel, Innebandy 10.nov
Fotball 11.nov
Håndball og ski ble holdt i vår.
Klatregruppe ?

Referatsaker.
-

-

-

-

LS 09 – Håndball/Fotball har tatt på seg ansvar for drift av matservering og
kioskdrift under LS 09. På skyttearenaer og skyttercamp, håper på overskudd på
opptil 200 000,- Godtgjørelse for dugnad betales ut i form av treningstøy før
overskudd fordeles. Overskudd skal øremerkes investeringer i anlegg.
Er opprettet arbeidsgruppe på 4 personer, Svein Arne Haugen og Marit Haugjord
fra håndball og Geir Daasvatn og Jan Sverre Jensen fra fotball.
Tony Halsall er med som observatør fra adm.
Oslo Follo samskytterlag leier elevheimen, håper på ca 50 000,- i overskudd som
investeres i madrasser til senere bruk.
Statistikk www.otrail.no – Bygger seg sakte opp igjen etter overgang til otrail.no,
tallene for september er unormal lave pga tekniske problemer med den nye siden
en periode.
Status medlemskartotek – Ca 1066 registrerte medlemmer, og 1031 betalende pr
30.09.2008.
LAM – Midlene er fordelt i oktober for 2008, så disse vil ikke fremkomme på
inneværende års regnskaper. Otra IL fikk totalt 87500, der 17000 gikk til
Håndball/fotball for grønt kort og 5500,- til barneidretten.
Klubbutvikling – Det var interesse for å prøve et klubbutviklingsforsøk i Otra IL,
AAIK inviteres på årsmøtet for å presentere de nye kursene.
Vannkjøler Otrahallen – Vannkjøler er bestilt, investeringen finansieres ved
midler fra folkehelseprosjektet og Otra IL. Otrahallen tar driftsutgiftene.
Otra IL 50 år – Olav Arne Kleveland skriver idrettens og Otra IL’s historie,
trenger bilder fra idretten i bygda.
Minner undergruppene på Otraradiosendingene – datoene finner du i referat
fra møte NR 4.

Møtet slutt for en time siden kl (20.15).
Finn Bjørn Rørvik

For Otra IL, Tony Halsall

