Styret i Otra IL

26.01.2011

REFERAT FRA STYREMØTE I NR. 1-11 I OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 20. jan 2011 kl 18:00 – 21:00
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Torgeir Moi, Kristin Erstad, Thorbjørn Leifsen, Geir Magne
Feed, Svein Arne Haugen, Jon Omland, Geir Daasvatn, Christian Andersen, Sigurd Wiberg,
Olav Magne Tveitå, Jenny Strømstad og Tony Halsall.
Forfall: Dag Gullesen, Nina Kjetså, Sigurd Haugom, Erlend Sagvolden,
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Godkjenning av protokoll fra styremøte NR 4, 2010, og Protokoll fra Årsmøtet
2010 - Godkjent
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Undergruppene informerer om arbeid og planer i 2011.
Ski: Arrangerer 5 Klubbløp, alt i gang. Trollrennet/KM går av stabelen helga 22-23.
januar. Høvringen 13. februar, det arrangeres også skisportens dag første søndag i
mars, 3-toppers, 10-toppers, sportsandakt 1.påskedag. Årsmøte i april/mai,
jordbærfestival tredje lørdag i april. Ny lisensordning kan slå uheldig ut for
Høvringen. Delregnskap på helårsløype er klar, HC løypa er ferdig. 10-toppers i 2010
ble 72 av 130 solgte innlevert.
Håndball: 230 spiller + god rekruttering, de eldste aldersbestemte klassene skal på
Svane Cup i Danmark palmehelga, og de yngre på Stavanger Open 1. mai helga. I år
blir ingen lag påmeldt på Bø Sommarland Cup, har vært en bra cup, men forlenger
sesongen unødvendig og kolliderer med andre aktiviteter som fotball. To lag hevder
seg bra, Jenter og Gutter 14. Begge lag deltar i år på Petter Wessel cup i Larvik, PWCup regnes som uoffisielt norgesmesterskap for ungdom. Håndballgruppa vil fra
februar arrangere ballskole for 8 åringene. Flere lag som ligger an til kvalifisering til
Regionalt sluttspill. Styrte hadde i 2010 mange utskiftinger i styret, men det nye styret
fungerer bra.
Fotball: De fleste lag har startet treningene, hovedsakelig i Evjetunhallen, sesongen
2011 håper vi på 12-13 lag i serien, ca 250 spillere i dag og håper på å øke til ca 280
spillere i april. Sesongen vil bli litt spesiell pga banesituasjonen i forbindelse med
bygging av kunstgressbane på Evje, som forhåpentligvis kommer i gang april/mai.
Åpning av banen blir sannsynligvis august 2011. Håper på reklameinntekter på den
nye stadionet. Det blir muligens deltagelse på Norway Cup for ett lag, og flere andre
lag deltar på lokale turneringer, muligens vil fotballgruppa også arrangere turnering.
A-laget er påmeldt til seriespill i 2011, og fotballstyret ønsker å forsette med den
sosiale profilen på laget kommende sesong også.
Orientering: Forsette med treningsløp på fredager, ca 10 løp før ferien og 10 løp etter
ferien. Arrangere Turorientering og kretsløp. Vil jobbe videre med synfaring av
Hornneskartet, og er med og arrangerer idrettskole for barn.

Sykkel: Stor aktivitet, det kjøres dobbeltimer i spinning to ganger pr uke. Det topper
seg hvert år med deltagelse på Color Lien Tour, og 2011 blir ikke noe unntak, Otra IL
Sykkel skal ha særgruppe med 40 deltagere, og flere andre som vil sykle fortere.
Særgruppa er sponset av tidligere ”konkurrent” Setesdal Bilruter. Sykkelgruppa vil
som tidligere år arrangere Byglandsfjorden rundt første søndag i juni og Åseral rundt
første søndag i august. Samt flere små lokale ritt, som Fjorden rundt, Stifoss testen
m.m.
Friidrett: Starter opp treninger etter påske, kanskje før. Blir ukentlige treninger, men
enda uklart for hvilke aldersgrupper. Vil arrangere Tinestafetten og terrengkarusellen.
En utøver på kretssamling i Kristiansand, Ole Jakob Haugen. Trenger en til hvis det
skal satses større sportslig.
Innebandy: Drives som før, en gruppe voksne trimmere. Er i kontakt med
utviklingskonsulent i kretsen om mulig samarbeid på barn og unge, ville gjerne inn å
hjelpe med idrettskoler. Satses også nå på miniturneringer i kretsen, for lag som kun
ønsker å spille for gøy.
Barneidrett: Gruppa fungerer ikke i dag, daglig leder tar seg av den daglige driften.
Gruppeleder kalles inn til strategimøte til våren for å se på eventuell ny organisering til
neste sesong.
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Takkeannonser 2010 – Gjennomgang av sponsorer og samarbeidspartnere 2010,
revidert liste publiseres på otrail.no. Takkeannonse til handelsstanden går ut.
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Tinestafetten 2011 – Arrangeres 12.mai, vil Otra IL ved Friidrett og Orientering
arrangerer den som i fjor, kun små justeringer. Fotballgruppa vil også med å hjelpe,
organisere straffeskudd konkurranse med lasermåler.
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Fordeling av grasrotmidler til undergruppene – Styret vedtar å fordele kr 200 000
av grasrotmidlene, halvparten i april og resten i september.
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Hovedsponsoravtalen – Skal reforhandles i år for perioden 2012-2014. Gruppene må
gå gjennom den punkt for punkt, og se om noe ønskes endret. Saken as opp igjen til
høsten, der vi vil sette opp forslag til ny avtale
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Proviso Start – Nettbasert løsning for invitasjoner, informasjon og påmeldinger til
arrangement. Styret så ikke noe behov for dette.
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Momskompensasjon 2010 – Otra IL er tildelt kr 57 829,- i momskompensasjon.
Styret vedtar å fordele prosentvis etter brutto kostnad i gruppa.

Eventuelt




Dugnadsforsikring: Daglig leder ser på denne saken og henter inn pris fra
flere forsikringsselskap.
Klubb Dunjakke fra Bli Sett: Styret takker nei til tilbudet fra Bli Sett.
Refusjon på gaver: Markedsføre dette tilbudet, og kanskje vil noe gi mer i
gave til blant annet løypefondet.

Referatsaker:
- Idrettsregistreringen – Husk registrering innen 31. jan
- Status kunstgress - EH-kommune bygger ut, ca kostnad kr 6,4 mill. Håper på
byggestart til våren, og åpning til høstsesongen
- Innlevering av kvartalsregnskap - Til Evje regnskaps kontor v 7 Bjørg innen
januar
- Aktivitetsplan – gjennomgått, nye opplysinger meldes daglig leder.
- Arbeidsoppgaver i AU – Utdelt til info
- Bankterminal - Otra hovedlag har anskaffet seg betalingsterminal. Hovedsakelig til
bruk på Otrakontoret. Men kan lånes ut til undergrupper ved behov. Ta kontakt
med daglig leder.
- TV / Data i hallen – Saken jobbes enda med.
- Statistikker – 959 grasrot tippere, og inntekt på litt over kr 100 00,- siste kvartal i
2010. Hjemmesiden har opplevd godt besøk, med ny rekord både i november og
desember 2010. Status medlemskartotek ved utgangen av 2010 er 1201
medlemmer og av de 1185 betalende.

Finn Bjørn Rørvik

For Otra IL, Tony Halsall

