Otra IL – Hovedstyret
Hornnes 19. januar 2012

REFERAT FRA STYREMØTE NR 1/2012 - OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 19. januar kl 1800 – 2100
Til stede: Glenn Qvam Håkonsen, Olav Tveitå, Thorbjørn Leifsen, Geir Daasvatn, Jenny
Strømstad, Rune Leifsen, Svein Arne Haugen, Sigurd Wiberg, Christian Andersen, Kristin
Erstad, Geir Magne Feed, og Tony Halsall.
Forfall: Torgeir Moi, Dag Gullesen og Eva Haugen Sørgård
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Godkjenning av protokoll fra styremøte NR 4, 2011
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Gruppenes arbeid – Gruppene informerte kort om status og planer for 2012
Håndball: Midt i sesongen nå og har et tilbud til alle spillere fra 8 år til senior. Et par
lag har måtte slå seg sammen for å stille i serien. Litt blanda resultater til nå, ingen lag
i A-pulje, men guttelag har bare en pulje. Seniorlagene er motorer i gruppa, der
damelaget i 4.div leverer gode resultater. Herrelaget ligger også midt på tabellen i sin
4.div avdeling. I april del alle lag 10-16 år på cup, 13-16 år reiser på Svane Cup i
Aalborg og 10-12 til Stavanger. I tillegg skal J16 på cup i Spania.
Fotball: De fleste lag har startet opp med treningen etter en vinterpause, tilbud for alle
gutter fra 8 år til 65 år. Det er bare to jentelag i år, det skal jobbes med og håper på
starter opp med trening til våren for flere jentelag. Startet opp tilbud om åpen trening
for de som ikke ønsker å satse så mye, ca 250 aktive spillere pr i dag. Tre lag
planlegger å dra på Norway Cup. En komité jobber med å skaffe reklame inntekter på
den nye kunstgressbanen, som skal brukes til vinterbrøyting av banen. Håpe på avtale
med hovedstyret om fortsatt vedlikeholdsavtale på gressbanen. A-laget har i noen år
hatt fokus på godt miljø, som har gitt gode resultater og nå vil laget satse på å rykke
opp.
Ski: Arrangerer i vinter 5 Klubbløp, Trollrennet over to dager, Høvringen, hopprenn,
Ski/hoppskule, Skisportens dag, 3-toppers, Sportsandakt 1.påskedag, Skoleskidager,
Gå ut dagen, 10-toppers med nytt opplegg for barn. Mandagstreningen er godt besøkt,
med rundt hundre trimmere. Det er også skitrening tirsdager og torsdager. Mulig flere
skirenn kan bli lagt til Høgås pga snømangel andreplasser. 9 stk reiser til Kønig
Ludwigs Lauf sammen med Otra. Margit og noen flere har deltatt i KM og skal også
på hovedlandsrennet, det har også vørt deltagelse fra hoppgruppa på renn ute i kretsen.
Det er tildelt total 1,9 mill i tippemidler for de tre prosjektene som er på gang,
Oljemyra avsluttes snart, resten i mars 2013. Trollbakken er i gang med søknader til
tippemidler, får hjelp av Idrettsfinans til den delen. Vanskelig og gjør for mye enda
pga grunneierforhold. På Høgås har den etterlengtet tunnelen blitt klar, og det kobles i
disse dager opp WC anlegg.
Innebandy: Vil drive videre som før, med et godt treningstilbud for de som ikke
finner seg til rette i de andre etablerte idrettene, har en ny trenings t-skjorte på gang
med en tøff design.
Sykkel: Er litt i dvale nå men noen spinner og noen trener alternativt. Vil arrangere
Byglandsfjorden rundt, Åseral rundt, 5 temporitt til B.fjord, to temporitt til Gautestad,
samarbeider med ”Hovdenekspressen” om 8 timersgruppe på Color Setesdal Tour.
Sykkelgruppa vil også kjøpe inn to sykler til utlån for junior og dame. Sjekker også ut

muligheten med henger for sykkeltransport. Sponsoravtalene reforhandes i år, og det
kommer nye sykkeldrakter levert av Kalas til våren.
Orientering, Friidrett, Helseport ikke til stede.
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Takkeannonser – Liste revidert, Tony legger ut på hjemmesiden
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Otra Radio – Sendinger vinter/vår 2012 er fordelt med unntak av 8.juni
10.feb Ski
30.mars orientering
11.mai Fotball
9.mars Håndball
4.mai Sykkel (heile dalen) 25.mai Hovedlag
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Fordeling av Grasrotmidler – Kr 199 031 fordeles etter tidligere vedtatt
fordelingsnøkkel.
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Tinestafetten / Skolesprinten – Orientering og Friidrett Gjennomføre felles
arrangement etter fjorårets modell, i samarbeid med Tony
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IF midler – Otra IL har fått kr 20 000,- øremerket arrangere kurs lokalt, grupper kan
søke på denne potten som en engangsstøtte dersom kurs gjennomføres i 2012.
Søknadsfrist 15. mai, fordeles på styremøte våren 2012
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Lån Otrahallen – Hovedstyret sitt lån forlenges med 5 år, det samme gjelder Sykkel,
Innebandy og Barneidrett. Helsesporten forspørres. De andre får tilbakebetalt sine lån.
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Vann og Aktivitetsfestival – Glenn informerte om status så langt, har hatt sammen
med Tony møter med EH-Kommune og Evje Utvikling. Stor begeistring for
prosjektet. Vil ta opp igjen padlekonkurransen og ha familievennlige aktiviteter, og
konserter m.m på kvelden. Det blir et stormøte om planene på Furuly torsdag 26.jan kl
1900, alle er velkomne der.
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Organiseringen av barneidrettsgruppa – Danne nytt styre med utgangspunkt i
foreldregruppa, som vil se på organisering og drift av barneidretten fremover. Jenny
Strømstad fra Arbeidsutvalget blir prosjektleder i samarbeid med daglig leder.

Infosaker.
-

Sponsoravtale – kopi av avtale delt ut
MVA Kompensasjon – Fordeling etter tidligere vedtatt nøkkel
Idrettsregistreringen – Alt OK
Kvartalsregnskap 1. kvartal – Lever bilag til regnskapskontoret snarest
Mobilretur ordningen – 625 telefoner samlet inn, det gav kr 21875,- kr i kassa
Aktivitetsplan – Fordelt, meld inn endringer til Tony
Arbeidsutvalgets oppgaver - Fordelt
Idrettslinje KVS Bygland – Blir startet opp idrettslinje med håndball/Orientering ved Bygland
KVS til høsten. Deler av undervisningen vil foregå på Hornnes.
Tråkkemaskin – Komité som skal jobbe videre med saken blir satt ned.
Statistikker – Gode tall, 1070 medlemmer pr dags dato. Vi må se på rutiner for statistikk på
hjemmesiden, da der er stor feilprosent på gjeldene statistikkmålinger.

Referent Tony Halsall

