30.09.2009
Styret i Otra IL
Jubileumskomitee 50 år
Olav Arne Kleveland

REFERAT FRA STYREMØTE I NR. 4-09 I OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 24.sept. 2009 kl 19:00 – 22:00
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Svein Arne Haugen, Jon Omland, Geir Magne Feed, Sigurd
Wiberg, Geir Daasvatn og Tony Halsall.
Til sak 1: Olav Arne Kleveland, Terje Stifoss, Jon Gunnar Kjetså, Einar Uleberg og Siv
Therese Lie
Forfall: Dag Gullesen, Vidar Moi, Arnt Steven Ropstad, Sanco Hadzic, Thorbjørn Leifsen,
Gjertrud Forgard. Torgeir Moi, Helge Bjorvand og Sigurd Haugom
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Otra IL 50 år –
Jubileumsboka:
Kleveland orienterte om det enorme arbeidet som er gjort til nå med skriving av
idrettens og Otra IL’s historie, han er nå ferdig med hovedlag, Helsesport, Sykkel,
Skøyte, Volleyball og Orientering. Skal til på de store tunge gruppene som Ski, Fotball
og Håndball nå. Ca 3-4 måneder og 250 sider igjen å skrive.
Olav Arne hadde noen spørsmål i tilknytning til boka, det var om boka skulle ta med
noe fra årene før stifting av Otra IL. Det måtte heller komme i bok om idrettshistorien
for hele bygda. Vi må også finne ut hvem som er æresmedlem, og om det er det
samme som ærespris, Jon Omland sjekker dette.
En stor jobb fremmover er å skaffe mange og gode nok bilder til boka, bilder som er
ønskelig er av personer som har hatt en sentral rolle både sportslig og administrativt og
bilder som viser aktivitet, komité som jobber med å skaffe bilder er Geir Daasvatn,
Tony Halsall, en representant fra Setesdalstrykk, en fra den enkelte undergruppe og så
skulle Kåre Hodne forespørres.
Bilder til boka bør være klare til nyttår, da starter arbeidet med layout. Det ble også
diskutert løselig opplag, pris, finansiering, salgssteder m.m.
Jubileumsmarkering:
Det ble diskutert mange forskjellige løsninger på jubileumsfest der en lørdag i slutten
av august peker seg ut som mest aktuell dag, komiteen fikk mange tilbakemeldinger på
hva en fest bør inneholde. Innspill taes med til eget møte i komiteen der de blir
diskutert nærmere.
Markedsføring av et slikt arrangement bør ut i posten til alle husstander, og samtidig
markedsføres på idrettens arrangement ellers.
Vi kjøper også inn noen stk ”beachflagg” som blir sponset av eh-banken, som skal stå
ute ved arrangement hele jubileumsåret.
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Godkjenning av protokoll fra styremøte NR 3, 2009 – Ingen merknader
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Regnskap 3.kvartal – Så greit ut, et lite underskudd på Ski og Fotball, men gruppene
har kontroll. Adm har balanse, takket være grasrotandelen.
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Kriseplan for Otra IL – Godkjent med liten endring.
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Bingo – Radiobingo er lagt på is i år, liten fortjeneste og vanskelig å skaffe
dugnadsfolk til å binde seg opp så mye.
Bingo Sør’s bingohall har hatt en trøblete start, men går med et lite overskudd. Håper
på bedre fortjeneste neste år. Otra IL søker om deltagelse også i 2010.
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Godkjenning lån – Ski-gruppa gis tillatelse til å ta opp lån i E-H kommune til å
forskuttere tippemidler.
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Søknad om dekking av overforbruk – Otra IL må gå til Evje og Hornnes kommune
om å få dekka overforbruk.

Eventuelt
- Undersøke rundt regler om varenavnbeskyttelse av logo til Otra IL, lage instruks
for bruk av denne logo på tøy.
Referatsaker:
-

-

-

-

Spillemidler: Skigruppa har inne 4 søknader på til sammen kr 4,2 mill, Håndball
pusher på for å få Otrahallen AS til å søke om midler til nytt gulv i Otrahallen.
Hovedlag vil sende søknad på ombygging av sandflate til isanlegg vinterstid
Idrettskolen: 95 deltagere, topp tilbakemeldinger, god jobb av grupper. Ca i
balanse, mye bedre enn budsjett.
Handelens dager: God loddsalg, som gav pent overskudd. Samarbeidet med
handelstandsforening var veldig god.
LS 09: Fotball og håndball gjennomførte kafeteria/kioskdrift til toppkarakter,
høster mange lovord fra skyttere og leverandører. Overskudd blir over budsjett,
tallene er ikke helt klare enda.
Otra Portal: Otra Portal sitter igjen med godt overskudd på utleie av internatet,
har og investert i 60 stk madrasser til utleie.
Drift av Otrahallen: Tiltak for kostnadsbesparelse er gjort, Tony er ansatt i 30 %
stilling som daglig leder. Forhandlinger med fylke/kommune om bedre vilkår er i
gang og leieinntektene er satt opp med 20 %
Flerbruksflate av sand: Kjøpt over 600 tonn med topp kvalitet sand, som ble
brukt på world cup i Kristiansand. Dette fordyrer prosjektet betydelig, anlegget er
snart ferdig, mangler nett og mål. Litt grunnarbeid rundt banen gjenstår også.

-

-

Håndballgalla: Håndballgruppa arrangerte håndballgalle med treningskamper av
Larvik HK og ØIF Arendal, det ble også holdt foredrag av Leif Gautestad og Karl
Erik Bøhn i samarbeid med Evje Utvikling.
Statistikk www.otrail.no:

Unike besøk: Unike besøkSnitt/dag: Sidevisninger: Sidevisninger Snitt/dag:
September:

20229

674

55693

1856

August:

25127

838

82306

2744

Juli:

20340

678

53518

1784

Juni:

26036

868

74886

2496

-

Status medlemskartotek:

ANTALL REGISTRERTE MEDLEMMER PR 24. SEPT 09:
ANTALL BETALENDE MEDLEMMER PR 24. SEPT 09:

-

1117
1074 (33 ETTERSENDES1. OKT)

Innlevering kvartalsregnskap innen 15.okt

Finn Bjørn Rørvik

For Otra IL, Tony Halsall

