Otra IL – Hovedstyret
Hornnes 26. september 2011

REFERAT FRA STYREMØTE NR 4/2011 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 22. september kl 1800 – 2100
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Sigurd Haugom, Olav Tveitå, Thorbjørn Leifsen, Jon Gunnar
Kjetså, Jenny Strømstad, Rune Leifsen, Torgeir Moi, Svein Arne Haugen, Sigurd Wiberg, Geir
Magne Feed, og Tony Halsall.
Forfall: Christian Andersen, Kristin Erstad, Dag Gullesen, Nina Kjetså, Erlend Sagvolden.
4-1
Godkjenning av protokoll fra styremøte Nr. 3-11 – intet å bemerke
4-2

Kvartalsregnskap 3. kvartal – Intet å bemerke

4-3

Finansiering av ny løypemaskin – Skigruppa vil i samarbeid med EH-kommune jobbe
for og finansiere en ny løypemaskin til drift i Evje/Hornnes området, og har satt av kr
100 000,- til investeringer. Skigruppa vil drifte den gjennom selskapet Otra Tur &
Løypeservice. Mens EH-kommune skal kjøpe og eie maskinen.
Hovedstyret godkjenner planene

4-4

Otra Radio – Radiosendingen er fordelt ut 2011

4-5

Fordeling av Grasrotmidler – Hovedstyret vedtok i styremøte den 20. jan 2011 å
fordele kr 100 000,- av grasrotmidlene. Styret skulle da vurdere sum til utbetaling på
høsten, når oversikt over hvor mye som var tjent inn forelå.
Totalt kom det inn kr 295 000,- gjennom grasrotordningen i dette regnskapsåret,
styret vedtar da å fordele hele summen etter tidligere vedtatt fordelingsnøkkel.
Daglig leder fordeler da kr 195 000,- nå

4-6

Kjøp av mobilt speaker anlegg – Friidrettsgruppa ønsker å investere i ett mobilt
speaker/musikkanlegg. Fotball, Orientering, Sykkel og hovedlaget vil også med på
spleiselaget. Friidrett bestiller ett 250 watts anlegg, hovedlag betaler og krever inn
andelene av de andre gruppene. Utstyret lagres i Otrahallen, og kan brukes gratis av
gruppene som eier det, andre må betale leie.

4-7

Frivillighetsdagen – Evje og Hornnes kommune arrangerer 29. oktober
frivillighetsdagen, der de inviterer lokale lag og foreninger til å vise frem sine
aktiviteter i sentrum. Samme dag blir det også offisiell åpning av den nye
kunstgressbanen og frivillighetsfest i Evjemoen Kino på kvelden.
Vi ble spurt om deltagelse i sentrum, om sceneinnslag på festen og om å bidra med
gevinster. Otra IL ønsker denne dagen å støtte opp om åpningen av kunstgressbanen,
og vil bruke sine krefter der. Og vi kan også bidra med gevinster til lotteri, t. d
Jubileumsboka og fleecegensere.

4-8

Årsmøte 2011 – Fastsetting av dato og frister.
•
•

•

Årsmøtet 2011 avholdes torsdag 24. november i Miljørommet, Otrahallen kl
1900.
Årsmøtet annonseres på klubbens hjemmesider innen 1.november, saker til
årsmøtet må være daglig leder i hente innen fredag 11. november, det
samme må alle undergruppenes årsmeldinger, budsjett og valg av nye styrer.
Etter den offisielle delen av møtet, blir det sosialt samvær med bevertning og
noen filmklipp fra årets OtraTV produksjon.

Diskusjonsak:
•

Organisering av barneidretten – Daglig leder informerte om status for
barneidrettsgruppa, der den daglige oppfølgingen har vært mangelfull en
periode. Det er daglig leder som har måtte drifte gruppa egenhendig de siste
par årene, i kombinasjon med andre oppgaver. Dette kombinert med at flere
av de eksterne gruppene som var med og arrangerte aktiviteter for
idrettskolen for 2&3 klasse har trukket seg ut av samarbeidet, har gjort det
vanskelig og ’fylle’ terminlista i vintersesongen. Mange av Otra’s egne
undergrupper har også startet opp med faste treninger i store deler av året
for den aktuelle målgruppen. Er det plass/behov for begge tilbudene?
Hovedstyret og gruppelederne var klare på at Barneidretten med Lek &
Allsidig aktivitet og Idrettskolen for 2 & 3 klasse måtte bestå, og alle var villige
til å drive den videre, men mente samtidig at det var viktig daglig leder var
engasjert i driften, i samarbeid med et styre bestående av foreldre fra den
aktuelle aldersgruppen.

Andre momenter som var viktig for at barneidretten skulle lykkes:
 Fast dag for aktivitetene
 Halltid om vinteren
 Faste folk som tok seg av barna, kjente fjes å møte på
aktivitene.
Valgkomiteen får i oppdrag og spør foreldre i barneidrettskullene om å stille som
ledere av barneidretten, for å drifte disse gruppene sammen med daglig leder og
gruppene.
Eventuelt:
•

Felles basistrening for 4-8 klasse – det bør utredes en plan for felles
stryke/basis/spenst/hurtighetstrening for barn 9-14 år som er felles for alle idretter.
Vurdere også muligheten for lønnede trenere til å gjennomføre denne aktiviteten,
kan utføres ute i deler av året, men bør også ha disponibel halltid i den kalde
årstiden.
Settes ned utvalg som lager forslag til organisering av dette, bestående av:
Sigurd Wiberg fra O-gruppa, Svein Arne Haugen fra håndballgruppa, Olav Tveitå fra
Friidrettsgruppa.

Infosaker:
•

•

•

•

BDO Idrettskole – Kjemperespons på årets utgave, hele 107 betalende deltagere.
God markedsføring, med skolebesøk er nøkkelen til suksess. Prosjektet går noen
tusenlapper i overskudd, takket være god sponsoravtale med BDO og kulturmidler fra
EH-Kommune. Spesiell takk til Jon Gunnar Kjetså for entusiastisk god hjelp.
Agder Beach Tour – Ca 40 påmeldte til Otra IL’s sin utgave av ABT, det ble da ett av
de meste besøkte arrangementet utenom Kristiansand denne touren. Økonomisk
gikk et med pent overskudd, da Idrettslaget beholder ca halvparten av
påmeldingskontingenten, vi vikk også midler fra Folkehelsegruppa.
Status Kunstgress – Jon Gunnar kunne fortelle at banen var nå i bruk, men
ferdigstilles var litt forsinket pga all nedbør den siste tiden, det som stod igjen var
midtsirkelen, gjerde, lys og fangnett. Men banen kunne tas i bruk til 7’er fotball og
trening. Offisiell åpning blir sannsynligvis lørdag 29.okt.
Otra Portal – Har hatt en aktiv sommer, i august var det ventet 30 stk fra en
bokseklubb, men det ble avlyst. Men Konnerud Håndball var her i 5 dager, og kunne
ikke skryte nok av tilbudet og oppholdet, det gikk rykter langt inne på Østlandet.

•

•
•

•

•

Mobilreturordningen – Nærmer seg frist for innsendelse, pr dags dato er det kun
skigruppa som har samlet inn. Otra håndball J16 er villige til å samle inn noen før
fristen går ut.
Klippeavtale – Avtalen med EH-kommune går ut til nyttår, formann og daglig leder
møter kommunen og forhandler ny avtale.
Hovedsponsoravtale – Går også ut til nyttår, forslag til brev som sendes banken der
vi vil forhandle om ny avtale er sendt rundt til styret, meld inn eventuelle
bemerkninger til Tony. Meld inn også behov i forhold til drakter, antall,
trykkekostnader og inntektstap på andre sponsorer
Data i hallen – Endelig har det skjedd ting, Vi har forhandlet frem avtale med Agder
Breiband/Altibox, der vi får levert gratis bedriftsinternett mot reklame på
hjemmeside og idrettsanlegg som vi har reklamerettigheter til. Så det er nå trukket
nettverkskabler rundt om i hallen, og er satt opp sender slik at nå er trådløst
internett overalt i hallen. TV-signaler er kommet i kafeteriaen, og skal nå jobbe med
multimedia anlegg i miljørommet.
Statistikker –
Besøk www.otrail.no: unike treff / sidevisninger
 juni 85890 / 139025
 juli: 68235 / 99759
 august: 84080 / 138956.
Grasrotandelen: 1021 givere, kr 97422,- hittil denne periode (mai-okt)
Medlemskartotek: 1215 medlemmer pr 22. sept 1174 betalende (5
æresmedlemmer) 17 til ettersending.
Møtet slutt kl 2100
Finn Bjørn Rørvik
Leder

For Otra IL, Tony Halsall
Daglig leder

