Otra IL

31/10/2006

Styret i Otra IL

REFERAT FRA STYREMØTE NO.6 I OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen
Tid: Torsdag 26.Oktober. 2006 kl 18:00 – 21:00
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Sigurd Haugom, Geir Magne Feed, Jon Omland, Jenny
Strømstad, Liv Uleberg, Olav Andreas Erdvig, Svein Arne Haugen og Tony Halsall.
Forfall: Torgeir Moi, Thor Ole Gautestad, Eireen Wetrhus, Dag Gullesen og Helge
Bjorvand.
Saksliste:
6.1

Godkjenning av referat styremøte NR 5-2006
Styret godkjente protokollen fra styremøte NR 5-2006

6.2
●
●
●
●

6.3

Årsmøtet 2006
Årsmøte i hovedlag holdes torsdag 23 .nov kl 19.00 i Miljørommet, saker må vere
styret i hende innen 9.nov.
Alle undergrupper må levere inn Årsmelding, Budsjett og valg til Tony innen
6.november.
Forslag til budsjett for administrasjon ble gjennomgått og godkjent
Valgkomiteen er konstituert og har fått oversikt over hvem som er på valg o.s.v

Fellesmøte mellom idretten, kulturenhet og Idrettsrådet
Evje og Hornnes kommune inviterte idrettslag og idrettsråd til fellesmøte med
bakgrunn i at alle Otra IL sine representanter hadde trukket seg fra sine verv i
idrettsrådet. Grunnen var at kommunen hadde gått tilbake på sitt løfte om å utføre
sekretærtjenesten.
Fra Kommunen møtte personalsjef Tor Dåsvatn og nytilsatt enhetsleder for kultur
Irene Falk Jensen, i tillegg møtte Tore Hansen fra Idrettsrådet og Tor Bergan fra
rideklubben.
Irene poengterte at all komminikasjon om saken var før ho begynte i jobben, og ho var
var veldig intressert i et godt samarbeid med idretten i bygda. Det ble mye diskusjon
om temaet, men ingen endelig konklusjon.
Irene jobber videre med saken internt i kommunen, og vil komme tilbake med forslag
før årsmøtet i idrettsrådet på nyåret.
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6.4

●
●
●

6.5

Åpning og drift av treningssenteret
Odd Harald Robstad fra Otrahallen A/S kom og orienterte styret om fremdrift og
økonomi på utbyggingen av det nye treningssenteret.
Private rente-og avdragsfrie lån går tregt, kun 10-12 pr.dags dato, mange lag og
foreninger har gitt/lånt penger til utstyr i hallen.
Meget god økonomistyring under byggeperioden gjør at samlet gjeld på nybygg med
kostnad på nesten 8 mill, er litt på over 2 mill. Meget bra!
Årskort for treningssentert vil ligge på ca kr 300,- pr. mnd, dette er litt under Vennesla
og under halv pris i forhold til Spicheren i Kr.sand.

Otrakalenderen
Undergruppene har vert trege med å levere inn stoff til kalenderen, frist var 15.sept.
Finn Bjørn og Tony forsetter med utforming av kalenderen.

Infosaker
-

-

Tilskudd til kulturtiltak- Geir Magne søker på dette
Idrettsleir- Tony orienterte om planer for idrettsleir på Evje 2007
Årsmøte ski-regionen- Geir Magne referete fra konstituerende årsmøte for
Agder og Rogaland skikrets i Valle lørdag 21.okt
Ski og turløyper i Evje og Hornnes- Geir Magne la frem planer for et
samarbeid mellom Otra IL og reiselivslaget om utvikling og drift av
skiløyper om vinteren og merka turløyper om sommeren. Geir Magne
ansettes som prosjektleder i hel stilling fra 01.01.2007
Statistikk hjemmeside – Godt besøk i september, ned en del i oktober

-

Status medlemsregister – 989 registrerte medlemmer, 943 betalende.

-

Tony Halsall
Daglig Leder
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