Otra IL – Hovedstyret
Hornnes 30. mars 2011

REFERAT FRA STYREMØTE NR 2-2011 I OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 24. mars kl 1800 – 2030
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Christian Andersen, Geir Daasvatn, Kristin Erstad Rosseland,
Jenny Strømstad, Dag Gullesen, Torgeir Moi, Jon Omland, Svein Arne Haugen, Sigurd Wiberg,
Geir Magne Feed, Olav Magne Tveitå, Thorbjørn Leifsen og Tony Halsall
2-1

Godkjenning av protokoll fra styremøte Nr. 1-11 – feil dato for jordbærfestival, den
er 16. juli. Ellers intet å bemerke.

2-2

BDO Idrettskole 2011 – Styret vedtok å gjennomføre idrettskole etter tidligere
modell, styret syns også noe årlig vedtak i hovedstyret ikke er nødvendig. Dette vil vi
gjøre hvert år, det er viktig å komme tidlig i gang med planlegging og markedsføring.
Det har vært litt usikkerhet knyttet til økonomi/sponsor et par år som har forårsaket
det.
Grupper som vil ta på seg jobben med bespisning, melder fra om dette til daglig
leder. Er noen tusen lapper å hente på denne jobben. Frist 1. mai.

2-3

“BDO Fotball og Håndball Cup!” 2012 - Finn Bjørn orientert kort om tanken bak
prosjektet, både håndball og fotball var positive til å jobbe videre med prosjektet.
Og deltar i en prosjekt komite sammen med to representanter fra Arbeidsutvalget.
Daglig leder kaller inn til første møte i mnd. skiftet april/mai.

2-4

Regnskap 1. kvartal – Regnskapene ble gjennomgått, høye utgifter tilknyttet
spillemiddelprosjekter i Skigruppa utgjorde den største minus posten, men den var
planlagt. Ellers god regnskaps kontroll i gruppene.

2-5

Forsikringer – Klubbens forsikring i dag ble gjennomomgått, Daglig Leder og Geir
Magne Feed ser på tilbud fra Terra, og velger den mest hensiktsmessige ordningen.

2-6

Kulturmidler 2011 - Daglig leder søker om generell tilskudd, for Idrettskole og Otra
TV. Skigruppa selv søker for sine arrangement, 3-toppers og Jordbærfestival. Frist 1.
april.

2-7

Søknad på tilskudd til kunstgressbane – Geir Daasvatn fra fotballgruppa orienterte
om utviklingen så langt. Byggeledelse og prosjektering er satt ut til Idrettens
anleggsservice etter anbudsrunde. Bygging av anlegget skal lyses ut på anbud, og
forventer en 10-12 ukers byggetid. Forventer ferdigstillelse månedsskiftet aug/sept.
Kommunen er utbygget og går inn med egenkapital, Evje og Hornnes Sparebank har
gitt en gave på kr 1 Mill til prosjektet. Otra IL fotballgruppa har forpliktet seg til å gå
inn med 0,5 Mill i egenkapital. Søker da hovedlag om økonomisk støtte til dette.
Vedtak: Otra IL hovedstyret bevilger i tråd med tidligere tilskudd til utvikling av
idrettslaget, kr 100 00,- til fotballgruppa og kunstgressbaneprosjektet. Midlene
overføres konto for “spillemidler kunstgress”.

Eventuelt:




Brev til Breivik, Finn Bjørn informerte om brev til Gunnar Breivik, ang innlegg i
Aftenposten 15. mars.
Utarbeide retningslinjer for søknad av midler fra hovedstyret, dette blir egen sak på
neste møte.
Prosjekt “Skiskole” i samarbeid med Intersport Evje/Risdal Touring. Finn Bjørn
informerte om arbeidet så langt, enda i startgropa.

Infosaker:








Kalender 2012-2014 – Avtale på 3 år, koster kr 6000 ekstra for 700 ekstra
eksemplarer, og frikjøp av annonseplassen for Eh-banken. Vi bør se på alternative
distribusjons måter, da Posten ikke har anledning til å være så behjelpelige i
fremtiden.
Generalforsamling i Otrahallen AS – Finn Bjørn orienterte fra Otrahallen
Generalforsamling, regnskapet gikk i overskudd 2010. Men utfordringer i fremtiden.
Christian Andersen fra Arbeidsutvalget erstatter Svein Arne Haugen som Otra IL’s
representant i styret.
X-camp – Tony informerte om avviklinga og takkebrev for X-camp 2010, og om
planlagt arrangement i 2011.
Gave fra Åseral IL – Otra IL mottok kr 20 000,- i gave fra Åseral IL, som takk for den
velvilje Åserals innbyggere ble vist med deltagelse i Otra IL sine aktiviteter. Midlene
ble overført 50/50 til håndballgruppa og Fotballgruppa.










Idrettsrådkonferanse – Tony Halsall deltar helgen 1-3. april på Nasjonal
Idrettsrådskonferanse i Drammen, som representant fra Idrettsrådet i Evje og
Hornnes.
Medlemskontingent 2011 – 1213 er fakturert i hovedforfall, 5 er æresmedlemmer og
får ikke faktura. 8 medlemmer ligger klar til ettersending. Det vil si 1226 medlemmer
pr dags dato.
Otra Portal AS – Litt aktivitet i 2011, Taekwondo samling 18-20. mars – mulig
treningsleir for Halsen IF J96 / KIF G18 og KIF J13 i løpet av våren.
Vedlikeholdsavtale EH Kommune – Avtalen mellom Otra IL og EH kommune løper i
ut i 2012. Leder har bedt om møte med kommune i august 2011, for å drøfte fornying
av denne.
Statistikker –
Besøk www.otrail.no: Januar 2011: 66319 / 153391. Februar 2011: 65902 / 137078.
Grasrotandelen: 983 givere, kr 65 085,- hittil i år.

Møtet slutt kl 2030
Finn Bjørn Rørvik
Leder

For Otra IL, Tony Halsall
Daglig leder

