Styret i Otra IL

19.06.2008

REFERAT FRA STYREMØTE I NR. 3-08 I OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Mandag 16. juni 2008 kl 17:00 – 20:30
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Helge Bjorvand, Geir Daasvatn, John Hornnes, Else Haugland
Jenny Strømstad, Torgeir Moi, Jon Omland, Geir Magne Feed, Gjertrud Forgard., Thorbjørn
Leifsen og Tony Halsall.
Til sak Nr 1: Solveig Pedersen, Olav Magne Tveitå og Einar Kristian Tveitå
Forfall: Bjarte Frøysnes, Arnt Steven Ropstad, Sigurd Haugom, Svein Arne Haugen, Dag
Gullesen
3-1

Møte med KIA og Solveig Pedersen
Daglig leder i Kompetanse senter for idrett i Agder, Solveig Pedersen presenterte
prosjektet KIA og basistreningsprosjektet som er satt i gang i Kristiansand og Arendal,
kommer også i gang i Flekkefjord og Marnardal i løpet av høsten.
Det ble også diskutert muligheten for å etablere et slikt tilbud i Evje og Hornnes.
Marnardal-modellen er tilrettelagt idrettslag og finansieres 50/50 av KIA og
Idrettslaget, mens prosjektene i Arendal og Kristiansand er ”hovedprosjekter” og
finansieres av KIA.
Arbeidsutvalget vil jobbe videre med å finne løsninger på driftsmodell, styret var enige
om at dette var noe klubben ville satse på, ikke bare for lagets medlemmer men også
for nærliggende idrettslag og idrettstalenter.

3-2

Godkjenning av protokoll fra styremøte NR 2, 2008. Godkjent

3-3

Tilhenger
Arbeidsutvalget vil gå til innkjøp av tilhenger som kan brukes til transport av klippe
og vanningsutstyr. Kjøpet finansieres i samarbeid med Finn Bjørn Rørvik, Helge
Bjorvand og Torgeir Moi, som gis bruksrett på hengeren.

3-4

If Idrettskole 2008
Så langt er status, ca 70 påmeldte, grovplan på aktivitetene er på plass, mangler noen
svar på aktivitetsledere her og der. Legges opp til et budsjett på 40 000 i pluss.

3-5

Otra Bil
Det visere seg vanskelig å finne sponsorer til Otrabilen, og sett i sammenheng med
stor risiko med leasing blir dette prosjektet lagt på is foreløpig.
Men Leder inn Bjørn Rørvik er villig til å donere sin VW Transporter til Otra IL til
høsten, det er en 7 seter med hengerfeste og vil være tilstrekkelig til vårt behov.
Kan da også lånes av undergrupper til persontransport.

3-6

Regnskap 2.kvartal
Regnskapet bli delt ut i møtet og rakt gjennomgått. Idrettslaget har kontroll på
økonomien, pga at mange av inntektene kommer i sommerhalvåret er det et foreløpig
underskudd på ca 55 000,- Men mye bedre enn i fjor da var underskuddet på kr 212
000,-.

Eventuelt:
o Otrakontoret har bestilt nytt internett abonnement, et trådløst
system med plugg som settes i usb utgang. Går på NMT nettet
og har dekning i Norden.
o Det ble besluttet å investere i videokanon, Tony innhenter tilbud
på databutikken.
o Komiteen i LS 09 har tatt kontakt og vil gjerne ha Otra IL med
på laget. Et ble muntlig signalisert å sette vekk helle
bespisningsjobben, daglig leder kaller inn til møte mellom LS09
og aktuelle undregrupper som kan tenke seg jobb for LS09.
AU og Otra Portal vil ha nok med sine egne prosjekter med
overnatting på Hornnes VGS/Otrahallen.
Referatsaker.

-

-

-

-

Ref generalforsamling Otra Portal AS – Solid drift, Kr 70 000,- i overskudd i
2007.
Ref generalforsamling Otra Tur & Løype service AS – Kr 48 000 i underskudd
pga avskrivinger, FBR gjenvalgt i styret fra Otra IL, det skal velges inn nytt
medlem fra Handel/Næring.
Status ny hjemmeside – Er nå i drift, noen små mangler ennå. www.otra.no blir
snart tatt av nett, så det haster med å få kopiert bilder, filer og sider som ønskes
beholdt av undergruppene.
LAM Midler – E&H kommune får tildelt kr 123 980,- i 2008, fordeles av
Idrettsrådet.
Midt-Agder friluftsråd – Jobbes med å få mer støtte til Høgås skiarena
Tippemidler – Fått Kr 127 000,- til Flerbruksflate av sand. O-Gruppa har også fått
tilskudd til Hornnes kartet.
Kulturmidler 2008 – Otra IL fikk til sammen Kr 29 511,- + kr 5 000,- til
Jordbærfestivalen.
Oppblåsbart telt – Mobil Toalett prosjektet finansierer dette.
Statistikk www.otra.no og www.otrail.no - 20789 besøk i mai.
Status medlemskartotek – 979 betalende pr 14.juni, Mangler 63 innbetalinger.
Men noen av disse er nyinnmeldte, og ikke alle har fått giro i posten.
Daglig leder opprettholder sitt personlige mål om 1000 betalende før sommerferien.

Finn Bjørn Rørvik

For Otra IL, Tony Halsall

