Styret i Otra IL

17.06.2009

REFERAT FRA STYREMØTE I NR. 3-09 I OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 04. juni 2009 kl 18:00 – 20:30
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Torgeir Moi, Helge Bjorvand (til kl 1900), Sigurd Haugom,
Svein Arne Haugen, Jon Omland, Geir Magne Feed, Sigurd Wiberg og Tony Halsall.
Forfall: Dag Gullesen, Vidar Moi, Arnt Steven Ropstad, Sanco Hadzic, Thorbjørn Leifsen
Geir Daasvatn og Gjertrud Forgard.
3-1

Godkjenning av protokoll fra styremøte NR 2, 2009. – Ingen anmerkninger.

3-2

Regnskap 2.kvartal – økte inntekter og utgifter i forhold til i fjor. *146571( )-0.146571(t)-2.1714657

3-7

Idrettskole 2009 – Invitasjon til Idrettskole blir sendt ut til alle elever i 3 til 6 klasse
på Evje, Hornnes, Byglandsfjord, Iveland, Skaiå, Eikeland og Kyrkjebygd skoler.
Vi har ikke noen hovedsponsor på plass enda, men kaller den for ”Eh-banken
Idrettskole” som goodwill ovenfor vår hovedsponsor. Spar Evje og Troll Aktiv blir
også samarbeidspartnere.
Idrettskolen arrangeres i uke 33 10-13.august kl 0900-1500.
Opplegget blir noe av det samme, men Troll Aktiv kommer til å bidra sterkere i år, der
kanskje en av dagene vil aktivitetene vil foregå på Syrtveit.

3-8

Otra IL 50 år – Olav Arne Kleveland er godt i gang med skrivinga av Otra’s historie,
det som mangler nå er gode bilder.
Mål om å få boka ut i butikkene til julehandelen begynner i år
Det settes ned en komité som jobber med trykking av boka, Setesdalstrykk forespørres
om den delen.

Eventuelt
Se på ett samarbeid med skolene om å koordinere Skolesprinten i Orientering, Tine
Stafetten og idrettsdag til en og samme dag etter samme modell som i Vindbjart IL
Referatsaker:
- Spillemidler - Ingen av Otra IL sine søknader fikk midler i år
- Kulturmidler – Ca kr 25 000,- i generell støtte og 8000 i spesiell tiltak.
- Vedlikehold fotballbaner – I samarbeid med eh-kommune er det leid inn
spesialutstyr fra Kristiansand Kommune til og vertikal skjære, dyplufte og
toppdresse begge fotballbanene, Kommunen betaler leie og kjøper sand, Otra IL
utfører jobben og ordner transport (Utført av Indre Agder Transport gratis)
- Investeringer klippeutstyr – Det kjøpes inn en del nytt klippeutstyr
- X-Camp – AAIK har satt vekk årets X-camp til et nyoppstartet selskap bestående
av instruktørene fra tidligere år, Fearless Play heter det.
- Kommuneplan – Ingen kommentarer
- Statistikk www.otrail.no – Gode besøkstall, 28515 unike besøk i mars, 25170
unike besøk i april og 29963 i mai.
- Status medlemskartotek – pr 1.juni er det 1097 registrerte medlemmer og 1046
betalende i Otra IL
- Innlevering kvartalsregnskap 15.juli

Finn Bjørn Rørvik

For Otra IL, Tony Halsall

