Styret i Otra IL

06.04.2009

REFERAT FRA STYREMØTE I NR. 2-09 I OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 02. april 2009 kl 18:00 – 20:30
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Torgeir Moi, Helge Bjorvand, Thorbjørn Leifsen, Sigurd
Haugom, Svein Arne Haugen (fra 1900), Jon Omland, Geir Magne Feed, Geir Daasvatn,
Gjertrud Forgard, Sigurd Wiberg og Tony Halsall.
Forfall: Dag Gullesen, Vidar Moi, Arnt Steven Ropstad og Sanco Hadzic

2-1

Godkjenning av protokoll fra styremøte NR 1, 2009 – Godkjent.

2-2

Idrettskole 2009 – Otra IL går inn for å arrangere Idrettskole etter samme modell som
IF idrettskole, IF og NIF har avsluttet ordningen med de 5 – idrettskolene i Norge. Så
Otra IL må se etter alternative sponsorer, Det ble vedtatt å bruke ca 30 000,- fra
inntektene fra grasrotandelen for å gjennomføre prosjektet. Tidspunkt ble etter mye
diskusjon som før, siste uke før skolestart. Gjennomføres etter samme modell som
tidligere, er avhengig at gruppene stiller opp med instruktører til aktivitetene.
Markedsføres med flyer på skolene før skoleslutt og på hjemmesiden. Målgruppe er
barn 9-12 år.

2-3

Regnskap – Regnskap for administrasjon og hele klubben ble delt ut i møtet uten
merknader, ser lovende ut. Den enkelte undergruppe’s oversikt er sendt direkte.

2-4

Verdens Aktivitetsdag 10.mai – Otra IL arrangerer ikke noe da, da det er
konfirmasjon på Evje den dagen. Vurderes på nytt i 2010.

2-5

Handelsstandsavtale – Hovedlag v/daglig leder reforhandler avtalen med Evje
Handelstandsforening. Arbeidsutvalget har de siste årene hatt ansvar for
gjennomføring av Handelens dager, men grunnet flere og større arbeidsoppgaver for
daglig leder ønsker arbeidsutvalget å sette dette vekk til en undergruppe.
Fotballgruppa er forespurt denne oppgaven, og er i tenkeboksen.

Eventuelt:
• Håndballgruppa har fått kr 10 000,- i tilskudd av kommunen til nytt lydanlegg i
Otrahallen, lurer på om flere grupper vil med i et spleiselag? Taes opp som egen sak i
neste styremøte. Håndballgruppa oppfordres også til å sende forespørsel til alle
aksjeeierne i Otrahallen AS.
•

Otra IL har i dag ingen sponsoravtale med sportsforetningene, bare ”goodwillavtale”
med det enkelte medlem. Undergruppen står fritt til å forhandle klubbavtaler med
hvem de vil. G-Sport Evje har nå opphørt, og alle reklameskilt m.m. må fjernes.

•

Håndballgruppa har sin avslutningsfest 28.april, på Setesdal Mat.

•

Skigruppa har sitt årsmøte og premieutdeling/avslutning 29.april, arrangerer
Sportsandakt m.m. 1.påskedag på Himmelsyna. Hadde 39 registrete på 3-toppers,
veldig fornøyd. Vil prøve på 10-toppers arrangement gjennom hele jubileumsåret
2010, Søker også om KM i 2010.

•

Tony refererte kort fra første møte i jubileumskomiteen, vil bli en fyldigere sak på
neste styremøte.

Infosaker.

-

-

-

Bingotillatelse – Otra IL er godkjent, den nye bingohallen er oppe og går.
Årsmøte Idrettsrådet – Geir Daasvatn refererte kort fra årsmøtet.
Grasrotandelen – Otra IL er registrert og pengene strømmer inn. Stor takk til Odd
Arne på Spar som hjelper oss godt her. Flyer som ble laget har gitt god uttelling.
Årsmøte Otrahallen AS – Finn Bjørn refererte fra Otrahallen’s
generalforsamling, drifta var i balanse, men det er satt ned hurtigarbeidende komité
som skal se på effektivisering av drifta.
Statistikk www.otrail.no NY REKORD? Januar ble det satt ny besøksrekord, vi
hadde hele 32339 unike treff og 104872 sidevisninger i januar. Tallene for februar
og mars er: 28219 / 86321 og 28518 / 84658.
Status medlemskartotek – 1101 registrerte medlemmer pr 01.04, og hele 925
betalende på samme tidspunkt. Det er ”flere hundre” mer en tidligere år.
Idrettsregistreringen 2008 – Er fullført for alle Otra’s grupper, hovedlag hadde
1090 registrerte i 2008.
Innlevering av kvartalsregnskap – Husk å levere regnskap for andre kvartal på
regnskapskontoret innen 15.april.

Finn Bjørn Rørvik

For Otra IL, Tony Halsall

