Otra IL

19/06/2006

Styret i Otra IL

REFERAT FRA STYREMØTE NO.4 I OTRA IL 15.Juni. – 2006.
Sted: Miljørommet, Otrahallen
Tid: Torsdag 15.juni. 2006 kl 18:00 – 20:00
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Sigurd Haugom, Dag Gullesen, Geir Magne Feed, Jon
Omland, Svein Arne Haugen, Jenny Strømstad, Liv Uleberg og Tony Halsall.
Forfall: Eireen Wetrhus , Thor Ole Gautestad, Torgeir Moi og Helge Bjorvand
Ikke møtt: Fotballgruppa
Saksliste:
4.1

Godkjenning av referat styremøte NR 3-2006
Styret godkjente protokollen fra styremøte NR 3 2006

4.2

Hovedsponsoravtale 2006 m/eh-banken
Finn Bjørn la fram forslag til ny hovedsponsoravtale med eh-banken. De viktigste
endringene er:
3-årig avtale
Dobbling av sum til kr 120 000,Kostnader til trykking av reklame bæres av den enkelte gruppe
Generelt en mer oversiktlig avtale på hvem som koster trykkeutgifter og
markedføringsmatriell o.l

●
●
●
●

Punkt 9 i avtalen er litt uklar, Finn Bjørn kontakter eh-banken og ordner opp. Lagene
må ha anledning til å ha andre sponsorer på drakter/treningsdresser, så lenge de ikke er
konkurrenter med eh-banken/terra.
4.3

●
●
●
●
●

4.4

Handelens dager 2006
Tony la frem program for handelens dager, handelstandsforeninga er godt fornøyd med
programmet. Alle detaljene er ennå ikke på plass, men endel oppgaver er fordelt.
Finn Bjørn: Speakertjeneste, auksjon og trekning gratislotteriet
Svein Arne: Colakassestabling på lørdag
Thor Ole: Colakassestabling på fredag
Tony: Gratislotteriet, Pirater i sentrum, Blålys-stand
Eireen: Blir med på lørdag?
Status, Evjemoen Fotball-camp
Ingen andre lag er påmeldt, men Amazon, Kolbotn og Charlton har bekreftet at de
kommer og gleder seg. Tony jobber med program og opplegg rundt det.
Det ble gjort forsøk på å etablere i samarbeid med Norsk fotball-akademi en
fotballskole/trenerkurs i forbindelse med fotball-campen, men pga kort frist og tett
program i sommer lot dette seg ikke gjøre. Satser på dette neste år.
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4.5

Forsikringer
Endringene fra møte nr 3 ble godkjent.

4.6

Regnskap
Kvartals-regnskap for de for de første to kvartal ble lagt fram, litt større utgifter enn
inntekter, men dette skyldes ikke alle inntekter er kommet med ennå, som
klippeavtale, hovedsponsor avtale o.l
Generelt er økonomien sunn i hele laget

4.7

Lån til Otrahallen A/S
Finn Bjørn og Tony la frem forslag på å gi Otrahallen A/S et rentefritt lån i 5 år, tanken
var da at alle undergrupper som har økonomi til det bidrar med kr 10 000,- hver og
hovedlaget spytter inn med resten for å komme opp i kr 100 000,Arbeidsutvalget ser på dette som et nødvendig økonomisk løft for treningssenteret,
som alle grupper i Otra IL vil god nytte av i sitt arbeide videre. Og vil gi oss den
'goodwill' som trengs for å flytte Otrakontoret og kanskje et felles 'Otralager' ned dit.
Forslag: Alle undergruppe behandler omgående forslag fra AU og gir
tilbakemelding til Tony. Senest neste styremøte i august.

Infosaker
-

Otrakalenderen 2007- Tony hentet inn pris fra Setesdalstrykk, de var
betydlig billigere på dette produktet.
under-grupper må sende inn bilder og tekst som viser sin aktivitet
Otra Tur og Løypeservice, generalforsamling- Geir Magne refererte fra
generalforsamling den 08/06-06.
Status treningsenteret – Det trengs betydelig dugnadsinnsats de neste
uken for å komme ajur med arbeidet, oppfordrer herved guppene til
rekruttere hjelp til arbeidet, se egen sak på hjemmesida.
Fagmøte om ungdomsarbeid – Finn Bjørn, Svein Arne, Helge og Olav
Andreas deltok på møte med kulturstyret og kulturetaten.
Refusjon moms – Det ver ingenting her å hente for Otra IL
Tilskudd idrettskoler – daglig leder søkte idrettsforbundet om støtte til
idrettskole for barn, fikk tilsagn på kr 7 500,- Overføres til
barneidrettsgruppa.
Spillemidler, avslag – Otra IL sine søknader om spillemidler ble alle
avslått, søker igjen neste år
Medlemstatus pr møte dato- 996 registrerte medlemmer, og ca 900
betalende pr .15 juni.
Statistikk hjemmeside pr møte dato- April 9048, Mai 8332 unike besøk,
dette er opp betraktelig fra samme periode i fjor.
Tony blir – Finn Bjørn informerte kort at daglig leder tiltrer fast i 50 %
stilling fra 1.juli, Tony takker for tilliten.
Tony Halsall
daglig leder
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