Otra IL

10/06/2008

Styret i Otra IL

REFERAT FRA STYREMØTE I NO.1 -07 I OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen
Tid: Torsdag 01. feb. 2007 kl 18:00 – 21:30
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Torgeir Moi, Thor Ole Gautestad, Arnt Steven Ropstad,
Bjarte Frøysnes, Sigurd Haugom, Sigurd Wiberg, Svein Arne Haugen, Geir Magne
Feed, Jon Omland, Helge Bjorvand, Ove Kjetså og Tony Halsall.
Forfall: Elin Aas, Else Haugland, Dag Gullesen, Olav Andreas Erdvig
Saksliste:
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Årsmøteprotokoll for årsmøtet 2006.
Styret godkjente protokollen fra årsmøtet 2006
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Møteprotokoll styremøte NR 6 2006
Styret godkjente protokollen fra styremøtet nr 6-2006
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Undergruppene orienterer om arbeid/strategi 2006
Undergruppene orienterte kort om planer i 2007, økonomien var generelt god og
medlemstallene var på vei oppover i de fleste gruppene

Ski: Midt i sesongen, mye avlysninger pga lite snø. Arrangerte 26-27.jan kretsmesterskap for
Agder og Rogaland på Hovden i samarbeid med Sandes IL, 200 deltager på 3 løpsgrener.
Planlegger klubbløp dersom snø, skisportens dag, tretoppers, påskearrangement,
jordbærfestival og snøkanonanlegg til høsten hvis tippemiddelsøknad går i gjennom. GPS
system er montert i løypemaskinen og det meste av løyper er lagt inn i databasen.
Barneidrett: Lek og idrettskolen går sin vante gang, god deltagelse. Men Idrettskolen får litt
nedgang etter nyttår pga oppstart av fotball. SUM er ikke planlagt ennå pga manglende
midler. Er investert i en del nytt utstyr til Lek, pga museangrep i Otrahallen. Fått dekket 1/3 i
tippmidler til dette.
Håndball: 160 aktive spillere, ca 210 medlemmer i gruppen, økonomi er OK.15 lag i serien,
stadig flere guttelag. 3 lag reiser til Danmark på turnering, 6 lag til Bø i Telemark. Stor
utfordring på dommere, mangler 2 ½ dommere og vil få bøter for dette. Flere en noen gang
deltar otraspillere på krets/regions treninger, J15 har fått en spiller på kretslaget som skal delta
i NM for J91 (Ida Åsland). Merker mye større konkurranse på ungdommen, mange som deltar
på ungdomskor, ungdomsklubb og lignende. Gruppa ser seg særdeles heldige med mange
dyktige og motiverte trenere.
Klatreklubb: Ca 30 medlemmer til nå, klubbkveld hver mandag. Vil ut å konkurrere til våren
og delta på utflukter til andre klatreanlegg og i naturen. Har kun en klatreinstruktør, men vil
utdanne flere. Har satt en nedre aldersgrense på 16 år til flere instruktører er på plass.
Fotball: Det blir A-lag i 2007, med mange juniorer i stallen. Alle lag har trenere på plass.
God økonomi i gruppa, takket være inntekter fra spilleautomater. Vil arrangere dommerkurs
og investere i nye drakter til flere lag. Planlegger å bygge kunstgresshall med 7’er bane. Måtte
trekker G14 lag pga lite spillere, resterende spillere får tilbud på lag over eller under.
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Helsesport: Onsdagstreningen går som vanlig, har fått Trine tilbake som trener. 26 betalende
medlemmer med 15 i snitt på hver trening. 4-5 nye medlemmer i vinter, og noen i frafall.
Stiller i år ikke i Sørlandserien i Boccia, pga liten reiselyst. Arrangerer to fester i året med god
oppslutning.
Sykkel: Godt humør og stor optimisme, sykkel har blitt en helårs aktivitet takket være
spinningrommet i treningssenteret. Har to faste ”klubbkvelder” med spinning. Ser lyst på
sykkelsporten, så fort forholdene tillater det blir de å finne på landeveien. Årets Colorline tour
går langs RV 9, så ingen start/pause i Evje sentrum, blir da flere ryttere fra Otra som deltar.
Otra arrangerer flere tur-ritt som Byglandsfjorden rundt, Åseral rundt, gate ritt i Evje sentrum
og vil samarbeide med Intersport om å arrangere tur-ritt. lokalritt i Evje, Bygland og Valle.
Innebandy: Treninger på mandag som vanlig, måtte kutte torsdagstrening pga lite
oppslutning og kollisjon med korøvelser for ungdommen, blir ungdomstrening på mandager i
1/3 dels hall fra nyttår i stedet for. Målsetningen for 2007 er å høyne nivået på regler og
arrangere flere helgesamlinger og treningskamper. Kjøper inn en del nytt utstyr for å dekke
ødelagt utstyr.
Orientering: Har startet med planleggingen av sesongen 07, på plass til nå er treningsløp på
fredager (første blir 27.april), vil også prøve å legge inn varianter med sprint og fellestart. Og
tilby fadderording for nybegynnerer. O-trimmen vil ha flere poster i sentrumsnært område
som Evjemoenkartet, for å lokke flere familier ut på tur.
Har vert stigende deltagelse på løp og O-trim, vil i 07 også arrangere Gildesprinten for
skolene, og invitere et par skoler til. Kretsløp i august. Planer om å revidere to nærmiljøkart i
tillegg til Hornneskartet, dersom velvilje hos grunneiere.
Vil prøve å arrangere Skiorientering i samarbeid med skigruppa neste vinter, vil også
investere i flere brikkestolper til elektronisk tidtaking system.
Gruppa håper på større deltakelse ute i kretsen, vil velge ut noen løp som de kan reise på som
en klubb.
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Informasjon
- Tony og Geir Magne orienterte kort om arbeide og planer med
videreutvikling av hjemmeside, GPS og løypemeldinger.
- Lag og grupper har anledning til å bruke daglig leders mobiltelefon til
masseutsendelse av sms, daglig leder må ha navneliste og telefonnummer
før ordningen kan brukes.
- Husk Otraradio-sendinger er fordelt frem til sommeren, fordelingen står på
aktivitetsplan for 2007
- Det er laget internpost hyller på Otrakontoret, gruppeleder bes sjekke sin
hylle når de er i hallen.
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Status medlemskapskartotek
Otra IL teller nå over 1000 registrerte medlemmer, dette ble feiret med kake. Mangler
ennå 30-40 stk på nå 1000 betalende.
Daglig leder har i 2006 slettet mange ”passive” medlemmer, som ikke har betalt
kontingenten de siste årene. Aktive medlemmer som er skyldig kontingent, vil få
forbud mot å trene og spille i regi av Otra IL, inntil skyldig kontingent er betalt.
(Liste er vedlagt).
Nye regler fra NIF angående medlemskap for ledere og trenere ble presentert, der det
heter at alle ledere og trenere skal være medlem i et idrettslag for å kunne dømmes ved
dopingmisbruk.
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Otra IL-50 år
Saken utsettes til neste møte.

1-7

Status treningssenteret
Olav M Tveitå, daglig leder i treningssenteret orienterte kort fra driften de første 3
mnd av driften. Allerede nådd målet med 200 betalende medlemmer.

Infosaker:
-

-

-

-

-

-

-

Brev til kommunen: Finn Bj orienterte om brevveksling og møtevirksomhet med
Eh-kommune, positivt til nå, der det ser ut som kommunen vil subsidiere utgifter
til halleige for barn og unge under 18 år, og vil ha en gjennomgang av kommunale
idrettsanlegg og bygg.
Idrettsregisteringen 2007: daglig leder minnet alle gruppene på
idrettsregistreringen som må utføres innen 6.feb. (Tony har registrert Fotball,
innebandy, håndball, helsesport, barneidrett, hovedlag, sykkel, klatregruppe).
Idrettsleirer: daglig leder orienterte om to idrettsleirer som er under planlegging i
samarbeid med AAIK, det er en barneidrettsleir som skal foregå på dagtid i uke 32
med Otra IL som arrangør, og en X-camp i uke 33 for ungdom som arrangeres av
AAIK med litt støtte fra Otra IL.
Samarbeidsavtale Otra IL/Otrahallen A/S: Den er ikke undertegnet enda, men
vil gi gratis kontorlokaler og lager for Otra IL, mot at vi har ansvaret for åpningstid
i treningssentert de dager fysioterapeuten ikke har kontortid (onsdager).
Samarbeid Otra IL/Hornnes VGS: Finn Bj orienterte om samarbeidsplaner med
HVGS om en mulig ”breddeidrettlinje” og bruk av internatet til treningssamlinger
og lignende sommerstid.
Gijernet-status: Foreløpig prognose viser ca 120 tonn fra Evje & Hornnes som
går til Otra IL, med dagens stålpriser vil det gi ca 30-35 000,- i klubbkassa, og det
samme til Plan Norge sitt arbeid for fattige i Afrika.
Spors/Bruktmesse i Otrahallen: Finn Bj. Orienterte om planer sammen med
Hornnes kvinne og familie lag om bruktmesse til inntekt til treningssenteret.

For Otra IL

Tony Halsall
Daglig leder
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