02.10.2007
Styret i Otra IL

REFERAT FRA STYREMØTE I NR.4-07 I OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen.
Tid: Torsdag 27.sept 2007 kl 18:00 – 21:00
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Arnt Steven Ropstad, Sigurd Haugom, Sigurd Wiberg,
Svein Arne Haugen, Helge Bjorvand, Jon Omland, Geir Magne Feed, Ove Kjetså og
Tony Halsall.
Saksliste:
4-1

Godkjenning av referat styremøte nr 3-2007
Styret godkjente protokollen fra styremøte nr 3 2007
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Hovedsponsor ”Sport”
Arbeidsutvalget forhandler med begge sportsforetningene om en generell avtale på
hovedlag/medlemsnivå. Det bes både om en eksklusiv avtale, eller med begge.
Undergruppene gis adgang til å ha egne sponsoravtaler, på gruppenivå.

3-3

Regnskap tredje kvartal
Regnskapsoversikten ble gjennomgått. Alle undergrupper har god kontroll. Adm. ser
ut til å ha rettet opp underskudd fra andre kvartal.
Gruppene må gå nøye gjennom posteringene å rette opp eventuelle feil før
årsregnskapet er klart.
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Otra Radio 2007/08
Otra Radio ble fordelt på følgende datoer:
07.Sept: Håndball
12.Okt: Fotball
02.Nov: Ski
30.Nov: Håndball
04.Jan: Ski
08.Feb: Klatregr/Inneb/Helsesport/Barneidrett
07.Mars: Ski
11.Apr: Sykkel
02.Mai: Orientering
30.Mai: Fotball
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Otrakalenderen 2008
Endres til årskalender for 2008, send inn aktiviteter for perioden Aug-Des 2008 og
eventuelle endringer for perioden Jan-Juli 2008. Må ha presentasjon av gruppa og
bilder.

4-6

Eventuelt
1. Ny avtale med nettkroken er under sluttforhandling v/Helge Bjorvand
2. Otra IL/Otra Portal har gitt pris på treningsopphold for landslag Jenter 90 håndball
3. Ski har kjøpt inn Otra loddbøker, kjøpes rimelig av Geir Magne eller på Otrakontoret
4. Orientering avholder sitt årsmøte 6.november
5. Otra-treet presentes av AAIK på kretsledermøte i høst
6. Sykkel har hatt en fin sesong med rekorddeltagelse på B.fjord/Åseral rundt, labert på
gateritt.

Infosaker
•
•

•
•
•
•
•
•

For Otra IL

Tony Halsall

Tippemidler – Adm. sender ny søknad for flerbruksflate av sand, Ski sender for
lysløyper Høgåsmyra og Oljemyra. Orientering sender for Turkartet og Hornneskartet.
Fordeling av midler – LAM midlene for E&H kommune er fordelt etter pr. hode
prinsippet, dette gir kr 55510,- til Otra IL og kr 11,620 til Idrettskolen. Midlene er
fordelt av daglig leder i Otra IL etter fullmakt fra AAIK v/Ole Goderstad, da det ikke
er et fungerende idrettsråd i kommunen.
Hovedsponsormidler for andre halvår er fordelt etter gjeldene prinsipper, se vedlegg.
If idrettskole – Kjempesuksess på alle fronter, tilbakemeldingene fra barn, foreldre
og NIF/IF er kjempegode. Hovedlag sitter igjen med et godt overskudd. Sannsynligvis
blir det gjentagelse neste år.
Treningsleir Sola fotball – Sola damelag i 2.div hadde et kjempeopphold 26-30.Juli,
fått knallgode tilbakemeldinger fra klubb, trenere og spillere. Otra Portal sitter igjen
med overskudd
Treningsleir Aalborg håndball – Aalborg DH i dansk eliteserie hadde et
kjempeopphold 4-9. Aug, fått knallgode tilbakemeldinger fra trener Leif Gautestad og
spillere. Otra Portal sitter igjen med overskudd
Otrashop – Første utgave av nettbutikk er oppe og går.
Statistikk hjemmeside – Juni 11067, Juli 10727 og August 14365 unike besøk.
Dette er kjempebra, keep up the good work!
Status medlemskartotek pr 27.sept – 1011 registrerte medlemmer, 988 betalende.
17 nye (er ikke blitt fakturert ennå). 6 som ikke har betalt etter gjentatte purringer.
Disse slettes nå, og er nektet videre deltagelse i regi av Otra IL:

