Styret i Otra IL

01.10.2010

REFERAT FRA STYREMØTE I NR. 4-2010 I OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 30. sept 2010 kl 18:00 – 20:45
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, , Kristin Erstad, Geir Magne Feed, Sigurd Haugom, Svein Arne
Haugen, Jon Omland, Jon Gunnar Kjetså, Jenny Strømstad, Olav Magne Tveitå, Dag
Gullesen, Torgeir Moi og Tony Halsall.
Forfall: Sanco Hadzic, Gjertrud Forgard, John Hornnes, Thorbjørn Leifsen og Nina Kjetså
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Godkjenning av protokoll fra styremøte NR 3, 2010. – Ref sak var ikke lysløype
som fikk tippemidler, men skiløype.

4-2

Otra Radio – Fordeling av sendinger 2010/11 Følgende datoer ble fordelt:
24. sept – Håndball
25. feb - Ledig
22. okt – Fotball /JonG???
11. mar - Ski
26. nov – Hovedlag
25. mar - Håndball
14. jan – Ski
8. apr - Orientering
28. jan – Håndball
20. mai – Fotball v/Jon G
11. feb - Ski
27. mai - Hovedlag

4-3

Evaluering jubileumsfest 21.aug – Storartet fest, 800 kom på festen, det var i
overkant av forventet. Mange store gavebrev fra bank og kommuner. Litt misnøye
med leverandør av lyd og bilde. Arrangementet gikk ca 25 000,- i underskudd, mindre
en forventet. Stor honnør til festkomité.
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Spillemidler 2011 – Status
Ski: Lysløype, Oljemyra – Skitrase, Høgåsmyra – Lysløype, Høgåsmyra.
Orientering: Hornneskartet
Hovedlag: Tilrettelegging for ishockey, på Sandvolleyballbanen
Fotball: Kunstgressbane, 11’er på Evje Stadion. Styret anbefaler å sende søknad i år,
for å komme med på ventelista. Justeringer kan gjøre underveis.
Nytt i år, så ligger vedlegg frå tidligere års søknader inne elektronisk, trenger ikkje
lage nye.
Ørnulf Bjørnsen i Aust-Agder idrettskrets anleggskomite sitter på stor kompetanse når
det gjelder bygging av anlegg, spesielt kunstgressbaner.
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Regnskap 3. kvartal – kort gjennomgang. Håndball er inntektsført med overskudd
fra LS09, dette tilhører forrige års regnskap. Fauske retter opp i det. Eller god
regnskapskontroll i alle gruppene.
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Jubileumsbok– Solgt ca 220 bøker, litt i underkant av forventet. God markedsføring
fram mot julehandelen må til. Boka kom på kr 230 000,- en del dyrere en forventet,
men boken ble på ca 100 sider mer en planlagt.
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Hjemmeside – Jon Gunnar, Tony og Thorbjørn får fullmakt til å kjøpe inn nødvendig
utstyr for film & lyd, innenfor en ramme på kr 10 000,-
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Årsmøte 2010 –
Tid/Sted – torsdag 25. nov kl 1900 i miljørommet, Otrahallen
Frist for innlevering – Regnskap 15.okt til Evje Regnskap. Årsmelding, Valg og
budsjett til Tony elektronisk innen 15. nov
Annonser – Annonseres på hjemmesiden innen 4. nov, med frist for saker 15. nov.
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Medlemskap – Flere medlemmer betaler ikkje kontingenten på kr 50,-. Hvordan skal
klubben håndtere dette, sanksjoner o.l
Vedtak: Medlemmer over 16 år får ultimatum og treningsnekt dersom kontingenten
ikke betales. Medlemmer under 16, går hovedlag i dialog med den enkelte
undergruppe og foreldrene for å finne løsninger på problemet.

Eventuelt



Kommunen har utviklet en felles kulturkalender å sin hjemmeside, som vi også kan
registrere våre aktiviteter og arrangement
Skigruppa har solgt 131 konvolutter med 10-topper, mange av disse er det flere
personer på. Planlegger 5 nye topper til neste års 10-topper.

Referatsaker:
- BDO Idrettskole – 89 påmeldte, ca 5 000,- i overskudd. Bra gjennomført
- Kalender 2011 – Melde inn merkedatoer til Tony innen 15. okt
- Innlevering av årsregnskap innen 15.okt (NB Viktig, helst før)
- Spillemidler 2010 – O-gruppa har søt om utsettelse, hovedlag får utbetaling på
sandvolleyballbane.
- Statistikker.
Grasrot 933 spillere kr 89716 siste periode
Medlemskartotek: 1156 medlemmer, 1133 betalende pr 1. okt
Hjemmeside: Juli 41395 – August 44321 – Sept 44764 unike treff.
- Momskompensasjon - Intet nytt her.
- Bingo – Fått utbetaling på kr 13 000, bingo er sommerstengt, jobber med løsninger
for å åpne i høst. Store underskudd i driften.

Finn Bjørn Rørvik

For Otra IL, Tony Halsall

