Otra IL

07/05/2006

Styret i Otra IL

REFERAT FRA STYREMØTE NO.3 I OTRA IL 4. mai. – 2006.
Sted: Kafeteriaen, Otrahallen
Tid: Torsdag 4. mai. 2006 kl 18:00 – 20:15
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Eireen Wetrhus, Torgny Byklum, Sigurd Haugom, Geir
Magne Feed, Jon Omland, Svein Arne Haugen, og Tony Halsall.
Forfall: Jenny Strømstad, Liv Uleberg, Thor Ole Gautestad, Torgeir Moi, Dag Gullesen
Saksliste:
3.1

Godkjenning av referat styremøte NR 2-2006
Styret godkjente protokollen fra styremøte NR 2 2006

3.2

Hovedsponsoravtale 2006 m/eh-banken
Finn Bjørn orienterte om forhandlinger med banksjef Kjell Omland, der Otra ser ut til
å få en mye bedre 3-årig avtale og større pott. Avtalen blir lagt frem på neste møte, alle
detaljer er ikke klare enda.

3.3

Handelstandsavtale/Handelens dager 2006
Tony informerte om ny handelstandsavtale 2006, kun små justeringer fra 2005.
Komitee som skal jobbe med handelens dager 30.juni og 1.Juli er:
Tony Halsall
Finn Bjørn Rørvik
Eireen Wetrhus
Svein Arne Haugen
Thor Ole Gautestad???

●
●
●
●
●

3.4

Status, Evjemoen Fotball-camp
Tony orienterte om arbeidet så langt, mye arbeid var lagt ned i inbydelsen til
fotballcampen, epost/brev er sendt ut til alle klubber med Jenter/dame-lag i Rogaland,
Agder og Telemark fotballkretser. Helge Bjorvand, Finn Bjørn, Annette Davidsen og
Tony har jobbet aktivt opp mot klubber pr telefon men responsen er laber forløpig.

3.5

Forsikringer
Alle forsikringene ble gått igjennom og det ble besluttet å si følgende forsikringer:
Kasko på sanitæranlegg Høgås skiarerena
Kasko på garasje i Trollbakken
Verdisaksforsikring på Kamera, videokamera, webkamera o.l
Gressklipper som ble solgt i 2005
Eventuelt ny forsikringer er Brikkesystem til Orientering og utlånssykler til
Sykkelgruppa, Tony tar kontakt med if-forsikring og ordner opp.

●
●
●
●

Adresse: Otra IL, postboks 108, 4733 Evje. Tlf: 37930506, Mob 90781614.
e-post: post@otra.no Internett: www.otra.no . Org.nummer: 975636380

3.6

Treningssenteret i Otrahallen
Odd Harald Robstad styreformann i Otrahallen A/S orienterte om arbeidet så langt, litt
merarbeid og meromkostninger p.g.a instalering av vannbåren varme i gulv.
Brannsikringskrav har også forsinka arbeidet litt, men senteret skal ha åpning som
planlagt 4.september 2006, takket vere god dugnadsinnsats fra vaktmestere og
Sigbjørn Kjetså m/flere.
Forhandlinger med pysioterapeut Gauslå og ny daglig leder Olav Magne Tveitå er
sluttfasen og alt ser ut til komme i havn innen kort tid.

3-7
●

●
●

Eventuelt
Fotballgruppa har hatt en opprydding på Idrettsbygget og ønsket bedre plass der inne. I
den forbindelse blir alle undergrupper som har utstyr plassert på idrettsbygget kalt inn
til dugnad for å rydde/fjerne/kjøre krav på utstyr Torsdag 11.mai KL 18:00. Samme
dag og tid blir det også dugnad på Infosenteret og Agder Energi for å feie, rake rydde
rundt bygninger, på plener o.l
Tony refererte til tildelingsbrev fra Kulturstyret ang. Kulturmidler 2006
epost fra kulturkonsulenten ang. stoff til Kommposten
Infosaker
- Otrakalenderen 2007- Tony henter inn pris fra Setesdalstrykk,
- under-grupper må sende inn bilder som viser sin aktivitet
- Otra Tur og Løypeservice, Ekstraordinært årsmøte- Geir Magne
refererte fra møte den 29/3-06, der Øystein Moi ble valgt som styreleder og
Gunvald Abusdal (boa) valgt som styremedlem. I tillegg sitter Finn Bjørn
og Tor Hansen et år til.
- Otrahyttefond-Tony har sporet opp den mystiske forsvinningen av
overskuddet fra salg av Otrahytta, pengene var satt inn på høgrentekontoen
til hovedlaget.
- Otrahallen, generalforsamling- Finn Bjørn referte fra Otrahallens
generalforsamling, hallen er gjeldfri og i god stand.
- Spilleautomater 2006- Brev fra lotteritilsynet sier at fotballgruppa får
beholde inntekter på spilleautomater ut 2006
- Medlemstatus pr møte dato- 1029 registrerte medlemmer, og ca 780
betalende pr 1.mai.
- Statistikk hjemmeside pr møte dato- Det har vert en rekordvinter med
besøk på hjemmesiden med høyeste besøk i januar på 14747 unike treff.

Tony Halsall
Daglig leder
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