Styret i Otra IL

01.02.2010

REFERAT FRA STYREMØTE I NR. 1-09 I OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 28. jan 2009 kl 18:00 – 20:30
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Torgeir Moi, Sanco Hadzic, Thorbjørn Leifsen, Geir Magne
Feed, Sigurd Haugom, Svein Arne Haugen, Rune Leifsen, Geir Daasvatn, Gjertrud Forgard,
Sigurd Wiberg, John Hornnes, Nina Kjetså og Tony Halsall.
Forfall: Dag Gullesen og Kristin Erstad

1-1

Godkjenning av protokoll fra styremøte NR 5, 2009. Godkjent

1-2

Bilde/Data i Otrahallen – Adm ser på løsning til informasjonssystemer til bruk i
hallen, dette er noe Otra IL bør koste da det ikke ligger i Otrahallens interesseområde.
Bør sjekke ut eventuelle avgifter og lignende, før avtaler inngås. Treningssenteret er
kommersielt og investerer selv i utstyr/skjermer, men Otra Il kan koble seg opp mot de
i nettverk.
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Nettside – Komité bestående av Tony Halsall, Geir Daasvatn, Geir Magne Feed og
Ove Kjetså. Går i forhandliger med nettkroken om en mulig forlengelse av avtalen.
Dersom det ikke oppnås enighet, jobber samme komité for å finne andre brukbare
løsninger.
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Otra Bil – Brukt Berlingo er innkjøpt, til gunstig pris av Hydro Texaco på Evje.
Bilen er i utgangspunktet til disposisjon for daglig leder, og lånes kun ut til grupper i
forbindelse med arrangement og prosjekter. Det betales kr 2,- pr km for leie av bil.
Bruk av bil til drift og vedlikehold av fotballbaner eller andre prosjekt adm har avtale
om er gratis.

1-5

Reklameskilt – Adm henter inn pris og bestiller 3 stk reklameskilt, til Otrahallen, Evje
Stadion og Høgås. Stor enighet om at Ove’s sortfargeskilt var det flotteste.

1-6

Godkjenning av bygging av kunstgressbane – Geir Daasvatn i fotballgruppa
orienterte om arbeidet til kunstgresskomiteen, fotballgruppa ønsker å gå videre med
planene. Dersom positivt resultat i ekstraordinært årsmøte og godkjenning om
finansiering fra kommune er hovedstyret positive til planene.
Hovedstyret må godkjenne eventuelle låneopptak som forplikter Otra IL økonomisk.

1-7

Takkeannonser for 2009 – Prøve ny variant i år, der vi lager en ’utvidet’ annonse
som legges på hjemmesiden, og en mer generell annonse i Moisund avis. For
sponsorer, handelsstand og grasrotandelen

1-8

Tinestafetten 2010 – Otra IL overtar dette arrangementet til våren, og ser på
samarbeidsløsning på en aktivitetsdag med Orientering, Fotball og Håndball.
Tony kaller inn til møte.

Eventuelt:


Klisterbruk i hallen – Helsesporten
Helsesportgruppa har et stort problem med klister søl, lurer på om dette er lov.
Svein Arne fra håndballgruppa kunne bekrefte at bruk av klister er tillatt for
alle lag i 16 årsklassen og oppover. Otra IL kontakter Otrahallen og ber om
bedre løsninger til å håndtere dette problemet.



Adventsprogrammet 2010 – Håndball
Håndballgruppa ønsker å frasi seg ansvaret for adventsprogrammet nå, etter 8
år er gruppa tom for ideer og lysten er liten.
Hvis det er noen grupper som vil overta prosjektet, gi tilbakemelding om til
neste styremøte.



Bilder til jubileumsbok – Tony
Gruppene må sende inn bilder fra ny og svunnen tid til Tony, må ha mange
fine bilder i jubileumsboka.



Aktivitetsplan 2010 – Tony
Meld inn datoer og aktiviteter til planen, alle faste arrangement og
arrangement/prosjekter med litt størrelse bør inn i kalenderen. Denne er til
internt bruk, slik at minst mulig av gruppenes aktiviteter skal kollidere med
hverandre.



Otra Radio – Tony
Fordeling av ansvar for Otraradio våren 2010
15. januar
2010 Skigruppa
12.februar
2010 Skigruppa
12. mars
2010 Håndball
16.april
2010 Sykkel
14.mai
2010 Orientering

Infosaker.
-

-

Ekstraordinær generalforsamling, Otrahallen AS – Fbr refererte kort fra den
Reklame hjemmeside – Dagens prisnivå var greit
Idrettsregistreringen – Alt utført, bra jobba!
Protokoll for årsmøtet 2009- Kopi av protokoll ble utdelt i møtet, ingen
marknader.
Statistikk www.otrail.no NY REKORD? Desember 2009 ble det satt ny
besøksrekord, vi hadde hele 34084 unike treff og 100866 sidevisninger
Ligger an til en ny KJEMPE rekord i januar 2010.
Status medlemskartotek – Status for 200 er 1140 betalende, 1156 registrerte
medlemmer pr.31.des 2008
Grasrotandelen – Siste periode fra 1. sept til 31.des fikk vi utbetalt kr 123 954,Hele 781 spillere har registret seg med grasrotandelen på Otra IL innen utgangen
av 2009

Finn Bjørn Rørvik

For Otra IL, Tony Halsall

