Otra IL – Hovedstyret
Hornnes 27. juni 2011

REFERAT FRA STYREMØTE NR 3-2011 I OTRA IL
Sted: Kafeteriaen, Otrahallen. Tid: Onsdag 22. juni kl 1800 – 2100
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Christian Andersen, Geir Daasvatn, Kristin Erstad Rosseland,
Jenny Strømstad, Rune Leifsen, Svein Arne Haugen, Sigurd Wiberg, Geir Magne Feed,
Thorbjørn Leifsen og Tony Halsall.
Forfall: Sigurd Haugom, Olav Tveitå, Thorbjørn Leifsen, Dag Gullesen, Nina Kjetså, Erlend
Sagvolden.
3-1
Godkjenning av protokoll fra styremøte Nr. 2-11 – intet å bemerke
3-2

Kvartalsregnskap 2 kvartal - Er store utgifter på skigruppas regnskap, mulig det er
noe er dobbeltført her. Geir Magne sjekker saken!
Det er ønske om endringer i måte kvartalsrapportene presenteres, det bør være
noter til postene som forklarer utestående fordringer o.l. Det bør også være en
oppdatert kontooversikt med i oversikten. Arbeidsutvalget vil kontakte Evje
Regnskapskontor, for å forhørte seg om dette er mulig.

3-3

Søknad fra Skigruppa om ekstraordinære midler – Skigruppa søker om støtte fra
”grasrotmidlene” til Høgås Løypelaug. Arbeidsutvalget foreslo og avvise søknaden,
siden alle grasrotmidlene blir fordelt gjennom vedtatt fordelingsnøkkel.
Vedtak i styremøtet: Saken tas opp til ny vurdering til høsten, når vi har bedre oversikt
på økonomien.

3-4

Agder Beach Tour – Otra IL ved hovedlaget arrangerer Sandvolleyballskole og
turnering i samarbeid med Agder Volleyballkrets. Otra må stille til disposisjon
garderober, og kiosk. Geir Daasvatn ville gjerne hjelpe til med dette. Vi må også
skaffe 2-3 hjelpeinstruktører til de yngste. Tony forhører seg i ”volleyballmiljøet” om
det er noen som kan stille på dette. Otra beholder ca 50 % av deltageravgiften.

3-5

Otrakalenderen 2012 – Hver undergruppe må sende inn til Tony tekst og 2-5 gode
bilder til 2012 kalenderen. Innen 1. august.

3-6

Mobilreturordningen – Otra IL er en av klubbene som er med i mobilreturordningen
til Idrettsforbundet og Telenor.
Vi spør noen utvalgte steder om å samle inn telefoner for oss, så organiseres det en
innsamlingsrunde til høsten, der undergruppene får betalt pr hode som er med i
innsamlingsaksjonen. Grupper som ønsker å med på ordningen, melder dette inn til
Tony i løpet av sommeren.

3-7

Diskusjonssak, navnebytte Evje Stadion – Forskjellige forslag ble nevnt, det vurderes
om å utlyse navnekonkurranse til høsten.

3-8

Lønn daglig leder – Lønn til daglig leder justeres opp til nivå som reflekterer ansvar
og ansiennitet.

Eventuelt:
•
•

Lån Otra IL Ski – Skigruppa søker hovedstyret om godkjenning av lån til forskuttering
av tippemidler for lys/helårsløype på Høgås, Godkjent.
Rehabilitering av Idrettsbygget – Ny garasje til utstyr for vedlikehold av kunstgress
m.m. er planlagt. Men Hele idrettsbygget trenger en grundig oppussing. Saken må
diskuteres med skolene som også er en stor bruker, for så å gå i dialog med
kommunen som eier.

Infosaker:
•

•

•
•

•

•

•
•
•

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.
Spillemidler – Otra fikk god uttelling på spillemidler i 2011, Skigruppa får kr 1,2 mill
for sine 3 prosjekter. Hovedlag fikk også kr 195 000,- på tilrettelegging for
Ishockey/sandvolleyballbane.
BDO Idrettskole – Prosjektet er i rute, mulig bytting av dager for noen aktiviteter.
Alle instruktører er med. 8 faddere er engasjert.
Status Kunstgress – Geir Daasvatn informerte om status så langt. Arbeidene startet i
mai, og grunnarbeidene forventes å være ferdig innen 1. sept. Selve kunstgressmatta
legges fra 2. sept, og det vil ta ca 1-2 uker. Åpningsdato vil være a 15. september.
Otra Portal – Det har vært et aktivt år for Otra Portal, Helge Bjorvand driver arbeidet
på dugnad i samarbeid med Tony. Vi har hatt folk på overnatting og
treningssamlinger 5 helger i vår, og i august er det ventet 30 stk fra en bokseklubb i 5
dager, og Konnerud Håndball i 5 dager.
Brev fra Gunnar Breivik – Vi fikk svar fra Gunnar Breivik, på vår brev om avisinnlegg.
Han syns det var spennende å lese om Otra IL, og muligheten for en studentoppgave
om suksessfaktoren i idrettslaget var til stede.
Kulturmidler 2011 – Otra Il har fått kr 31 765,- i generelle kulturmidler og kr 10 000,i spesielle tiltak (Jordbærfestival og Idrettskole)
Forsikring – Vi har flytta forsikringene over i Terra, det ble rimeligere, og så fikk vi inn
en ”dugnadsforsikring”.
Statistikker –
Besøk www.otrail.no: Mars: 82176/ 146691. April: 70462 / 125111. Mai: 80349 /
152120
Grasrotandelen: 998 givere, kr 40 000,- hittil denne periode (mai-aug)
Medlemskartotek: 1187 medlemmer pr 20. juni, 1093 betalende (5
æresmedlemmer)
Møtet slutt kl 2100
Finn Bjørn Rørvik
Leder

For Otra IL, Tony Halsall
Daglig leder

