Styret i Otra IL

03.03.2008

REFERAT FRA STYREMØTE I NR. 1-08 I OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 28.feb 2008 kl 18:00 – 21:30
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Sigurd Haugom, Svein Arne Haugen, Helge Bjorvand, Jon
Omland, Geir Magne Feed, Geir Daasvatn, Dag Gullesen, Gjertrud Forgard og Tony Halsall.
Forfall: Sigurd Wiberg, Torgeir Moi, Else Haugland, John Hornnes, Bjarte Frøysnes og
Thorbjørn Leifsen.
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Godkjenning av protokoll fra styremøte NR 5, 2007. Godkjent
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Undergruppene informerer om arbeid og planer i 2008 –
Ski: Skisesongen går mot slutten, har arrangert Høvringen, Trollrennet, 4 klubbrenn,
skiradio. Skisportens dag, Skiskule, tre-topper, blir arrangert i mars. Årsmøte i slutten
av april. Skigruppa har i år hatt gode resultater i skisporet, Tommy Greibesland 10
plass i norgescup. Store utgifter til løypekjøring, men ligger an til rekord på
løypefondet. Snøkanonanlegg er klar til bruk, trenger bare kjølegrader. Ny værstasjon
er omsider på plass, nå med to web-kamera.
Fotball: De fleste lag er i gang med trening, bare noen jentelag som venter til
håndballsesongen er over. Er påmeldt 12 lag i seriespill, aktivitet lokalt for 8-9
åringer. Hele 42 unger har vert innom på den nyoppstarta treninga for J/G 8-9 år, blir
trangt i Evjetunhallen, men takket være gode ledere så går det greit. A-lag og Junior
lag har startet med treningskamper, legges opp til eget jr. lag i år. Fotballgruppa vil
jobbe mest med det administrative arbeidet med bl.a. stillingsbeskrivelser m.m., har
vert en stor jobb å oppdatere medlemsregisteret. I 2008 vil det bli jobbet mye med
informasjonsarbeidet, der bruk av hjemmeside og moderne kommunikasjon vil bli
styrket. Ønsker også i samarbeid med håndballgruppa å gå til innkjøp av flere
treningsdresser. Og på sikt jobbe for bedre treningsforhold på vinteren, der kunstgress
bane i hall er langtidsstrategien.
Barneidrett: God oppslutning på Lek & Allsidig aktivitet, litt nedgang på idrettskolen
for 2 & 3 klasse. God respons på ”SUM Brokke” rekordoppslutning, og fått tilskudd
fra folkehelsemidler på kr 4000,Helsesporten: Økning i medlemstall, sesongen går mot slutten og avslutningstur i
vanlig stil planlegges. Godt fornøyd med markedsføring på hjemmesiden.
Håndball: Håndball nærmer seg også sesongslutt, flott sesong til nå. Hatt veldig god
rekruttering blant de yngste jentene og guttene, samtidig som vi har beholdt de eldre
aldersbestemte spillerne ett år lenger. Planlegger avslutnings tur på turnering J 1316/G 13-14 reiser på Svane-Cup i Danmark 18-20.april og J/G 10-12 reiser til Bø i
telemark 13-15.juni. Ligger an til rekordsalg i kiosken, vert prøvd mye nytt som
bagetter, frukt og lignende i år. Økonomien er god, men litt skepsis til å opprettholde
dugnadsarbeidet med Advendtsprogrammet, fått lite hyggelige tilbakemeldinger fra
handelsstanden og det inspirerer ikke til dugnadsarbeid.
Sykkel: Det skjer mye i sykkelmiljøet, trening i spinningrommet 4 kvelder i uka legger
ett godt grunnlag for sommersesongen. Blir fellestreninger ute etter påske, med flere
gruppenivåer sånn at flere kan med. 11.april blir det fredagsmix på Radio Evje med
sykkelprat som hovedtema. 1.mai arrangeres fellestur fra Evje til Hovden med
bussretur og følgebil. Det ryktes om rekord deltagelse på Color Line tour 08. Åseral
rundt og Byglandsfjorden rundt + noen lokale ritt blir arrangert. Planlegges også
fellestur til Nord Jylland rundt i august. Ca 40 aktive medlemmer.
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Regnskap 1.kvartal – Regnskapstall for 1.kvartal ble delt ut på møtet, kort
gjennomgang. Ingen merknader, resultatmessig bedre enn samme periode i fjor.
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If Idrettskole 2008 – Otra IL har blitt forespurt om å være arrangør igjen til
sommeren. Uke 33
Otra takker ja til tilbudet om å være arrangør i Sør-Norge, Barneidrettsinstruktørene
Tonje Berg, Tonje Berg og Tony Halsall deltar på Nasjonal kurslærersamling i
Trondheim 8-9.mars, utgiftene dekkes av If og NIF.
Helge Bjorvand og Tony Halsall deltar på Oppstartsamling for arrangørklubber i
Trondheim 28.mars, reise dekkes av If og NIF.
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Drift av Elevheimen HVGS – Finn Bjørn og Helge Orientering om planer og drift av
elevheimen 2008-09. Leigeavtale er underskrevet, Otra Portal AS har gått til innkjøp
av flere dyner. Terje Abusdal har sagt seg villig til å hjelpe Otra med
markedsføringstrategi, Mogens fra Danmark, skal markedsføre i Nord-Jylland og
Svoger Daasvatn vil hjelpe til med markedsføring i Bergens området.
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Endring av anleggsnavn på området v/Otrahallen – Otra IL sender forespørsel til
grunneiere og forslår ending av navn på området ved Otrahallen.
Aktuelle navn:
• Hornnes idrettspark
• Otra Idrettspark - Hornnes
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Otra bil – AU ber om tillatelse til å jobbe videre med om å gå til innkjøp av
”Kassebil” Eventuelt kjøp og finansiering legges frem til godkjenning på styremøte
senere. Vedtatt!
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TV/Monitorer i Otrahallen – Innkjøp i samarbeid med Otrahallen AS og
Treningssenteret av TV/LCD skjermer som plasseres 4 steder i Otrahallen. Skjermene
seriekobles og kobles til antenne og PC og kan da brukes som vanlig TV eller
informasjonsmedium der det kan vises videosnutter, annonsering av arrangement,
resultatvisning o.s.v.
Arbeidsutvalget gis fullmakt til å jobbe videre med denne saken.
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Generalforsamling Otrahallen AS – Eventuelle saker til gen. fors onsdag 12.mars
Styret i Otra IL oppfordrer generalforsamlingen i Otrahallen om å gi styret i Otrahallen
AS oppdrag om:
• Omdisponering og bedre utnyttelse av det gamle trimrommet samt skytehallen
• Vri mer om til helsekost i kiosken, vannkjøler m.m.
• Vurdere om håndballgruppa kan overta kioskdriften
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Lokale aktivitetsmidler-spesielle tiltak
Evje og Hornnes idrettsråd har ikke foretatt fordeling spesielle tiltak fra lokale
aktivitetsmidler for 2007.
Otra IL har pleid å søke på midler til spesielle tiltak for rekrutteringsarbeid:

Gjennomførte prosjekter i 2007 er:
- Grønt kort, Håndball/Fotball
- Gildesprinten, Orienteringsgruppa
- Skoleskidager, Skigruppa
Disse prosjektene støttes med midler fra hovedlag med:
-

Grønt kort, Håndball/Fotball
Gildesprinten, Orienteringsgruppa
Skoleskidager, Skigruppa

kr 18000,kr 3500,kr 3500,-

Eventuelt:
o Otra IL oppfordres til å delta på møte i den gamle
kommunestyresalen, møte om næringsutvikling i Evje og
Hornnes i regi av Evje Utvikling/Evje Vekst
o Fotballgruppa ønsker en tidligere dialog når det gjelder
alternativ bruk/omdisponering av fotballbanene
o Møte med Evje og Hornnes kommune – saker som ønskes tatt
opp: Plan for utvikling/avvikling av idrettsanlegg og en bedre
dialog med enhetsledere/kommunestyret når det gjelder
idretts/folkehelse spørsmål.
Infosaker.

-

-

-

Revisorrapport årsmøtet 2007- Revisjonsnotat lagt frem på møtet, innskjerping
på noen punkter. Notat og standard skjema for reiseregning sendes alle u. grupper.
Idrettskretsens ting 26. april – Finn Bjørn eller Else deltar her, daglig leder er på
ferie.
Spillemidler 2008 – Ski har to lysløype søknader inne. Orientering har turkart og
Hornneskart, Adm har flerbruksflate av sand. Alle er nå godkjent i fylket.
Status ny hjemmeside – Design v/Ove Kjetså snart ferdig, bør være opp i løpet av
april.
Folkehelseprosjektet – Finn Bjørn er med i referansegruppe, deler ut noen midler
til gode tiltak.
Sponsoravtale med Intersport Evje – Det forhandles om sponsoravtale med
Intersport om, der alle som vil ha rabatt må melde seg inn i Club Intersport, samme
type avtale kan komme med G-Sport.
Statistikk www.otra.no NY REKORD! Januar ble det satt ny besøksrekord, vi
hadde hele 29489 unike treff og 83340 sidevisninger. Februar ser også bra ut, med
over 24000 unike treff.
Status medlemskartotek – Hovedforsendelse for 2008 er nå sent ut, 1076
medlemmer ble fakturert.

Finn Bjørn Rørvik

For Otra IL, Tony Halsall

