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10/06/2008

Styret i Otra IL

REFERAT FRA STYREMØTE I NO.1 I OTRA IL 26. JAN – 2006.
Sted: Årdalshallen, Byglandsfjord
Tid: Torsdag 26. jan 2006 kl 18:00 – 21:30
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Eirin Wetrhus, Liv Uleberg, Torgeir Moi, Thor Ole
Gautestad, Dag Gullesen, Olav Andreas Erdvig, Sigurd Haugom, Jenny Strømstad, Geir
Magne Feed, Jon Omland, Helge Bjorvand og Tony Halsall.
Oscar Roel deltok også på møtet.
Saksliste:
1-1

Årsmøteprotokoll for årsmøtet 2005.
Styret godkjente protokollen fra årsmøtet 2005

1-2

Møteprotokoll styremøte NR 10 2005
Styret godkjente protokollen fra årsmøtet 2005

1-3

Orientering og omvisning i Årdalshallen.
Oscar Roel orienterte om historien rundt bygging av Årdalshallen, og viste styret rundt
i det flotte anlegget, det var stor enighet blant gruppelederne at hallen passet godt til
mange av Otra IL’s behov, som Innebandy, minihåndball, minifotball, barneidrett
o.s.v.
Undergruppene orienterer om arbeid/strategi 2006
Saken utsettes til neste møte
Søknad om økonomisk støtte, Barneidrett
Det forelå søknad fra barneidrettsgruppa om støtte til dekke halleige for lek og allsidig
aktivitet. Godkjent enst.

1-4
1-5

1-6

Søknad om økonomisk støtte, Innebandy
Det forelå søknad fra innebandygruppa om oppstartstøtte til å dekk administrasjon o.l
Godkjent enst.

1-7

Kjøp av fargelaserskriver
Tony la frem forslag til kjøp av ny skriver fra dell, til kr 3379,- eks mva og frakt. Dag
Gullesen mente det var mer hensiktsmessig å gå for den dyrere modellen. Tony
sjekker priser med dell og lokal forhandler.
Godkjent enst.
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1-8

Radio Evje- Sendeplan - våren 2006
Da ingen i arbeidsutvalget har ansvar for Radio Evje blir ansvaret lagt mer på
gruppene med oppfølging av daglig leder.
Sendeplan våren 2006:
06.janSkigruppa
27.janFotballgruppa
03.febSkigruppa
24.marHåndballgruppa
21.aprOrienteringsgruppa
5.maiSykkelgruppa
9.junFotballgruppa

1-9

Samarbeid ski, Orientering og Sykkel
Helge Bjorvand orienterte kort om planer med en All-idrettsgruppe i årsklassene
96/95/94. Sigurd Wiberg og Ketil Grindheim skal vere ansvarlige trenere, å
samarbeide med Sykkel, Ski og Orientering. All-idrettsgruppa er en del av Otra-treet
og ligger under barneidrettsgruppa.
Hovedstyret var meget positive til tiltaket.

1-10

Daglig Leder orienterer om sitt arbeid våren 2006
Formann Finn Bjørn Rørvik orienterte kort om historikken i forbindelse med tilsetting
av ny daglig leder, før nytilsatt daglig leder Tony Halsall informerte kort om sine
planer og kontortider for våren 2006.

1-10

Infosaker
-

-

Fordeling av kulturmidler: Otra IL fikk kr 24 582,- der kr 4 000,- er øremerket
barneidretten.
Landskytterstevnet 2009: Tony orienterte kort om samtaler med skytterlaget om
eventuelt samarbeid om LS09
Idrettsregistreringen 2006: Kun Ski og Sykkel manglet pr 27.jan, Geir Magne
ordner Ski, og Tony hjelper Sykkel.
Brev fra n3sport: kostnad for giroforsendelser av medlemskontigenten har steget
til kr 15,- pr giro. Viktig å oppdatere medlemslistene for å få ned utgiftene, i
forbindelse med utsending av medlemskontigent 2006.
Innlevering av kvartalsregnskap: Alle undergrupper må levere regnskap for
perioden 1.okt-31.des 05 til regnskapskontoret.
Nytt telefon nummer Otrakontoret: Nytt nummer f.o.m. 18. Jan 2006 er 37 93
05 06, blir viderkoblet til daglig leders mobiltelefon ved ikke svar (ca 20 sek).
PC/Data lager: Finn Bjørn informerte om stort lager av Pc’e og skjermer som kan
lånes ut til undergrupper etter behov.
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Infosaker forsetter:
-

-

-

-

Ny Mobiltelefon Otra IL: Tony la fram planer om innkjøp av ny mobiltelefon
med mulighet for gruppeutsending av tekstmeldinger, undergrupper og lag som er
interessert å benytte dette ta kontakt med Tony.
Takkeannonser Setesdølen 2005: daglig leder setter inn takkeannonse i
Setesdølen, som i januar 2005
Forsikringer: Alle forsikringsavtaler ble gjennomgått, mangler forsikringer for
maskinparken og spørsmål om forsikring av høytalerutstyr var nødvendig, daglig
leder sjekker opp dette med if-forsikring.
Flerbruksplan v/Evje stadion: Finn Bjørn informerte om at søknad for
tippemidler til flerbruksplan av sand var forkastet av Evje og Hornnes kommune
på bakgrunn av leigeavtale og avtale om hogging av tre med forsvarsbygg. Søknad
var godkjent i 2005, men nådde da ikke opp i køen. Finn Bjørn skriver brev til
kommunen og undersøker saken.
Oppdatert liste-gruppestyrene: Utdelt liste over gruppestyrene ble gjennomgått,
arbeidutvalget vil gjøre listen tilgjengelig for alle på hjemmesiden, de som ikke
ønsker opplysninger om seg offentliggjort må melde fra til daglig leder

Eventuelt.
Helge Bjorvand orienterte om planer i samarbeid med Destination
Setesdal om å arrangere Evjemoen Fotball-camp i perioden 26-30 juli 2006
(se vedlegg).

For Otra IL
Tony Halsall
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