Styret i Otra IL

19.04.2008

REFERAT FRA STYREMØTE I NR. 2-08 I OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 17. april 2008 kl 18:00 – 21:30
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Sigurd Haugom, Svein Arne Haugen, John Hornnes, Sigurd
Wiberg, Torgeir Moi, Jon Omland, Geir Magne Feed, Dag Gullesen, Thorbjørn Leifsen og
Tony Halsall.
Forfall: Else Haugland, Bjarte Frøysnes, Helge Bjorvand, Geir Daasvatn og Gjertrud
Forgard.
2-1

Godkjenning av protokoll fra styremøte NR 1, 2008. Godkjent

2-2

Fordeling av sponsormidler 2008 – Tony la frem forslag på fordeling av
hovedsponsormidlene (se vedlegg). Fordeles etter samme nøkkel som før. Kun
betalende medlemmer pr. 15. april er med i beregningen. Halvparten fordeles nå,
resten til høsten. Godkjent

2-3

Forsikringer – Gjennomgang av klubbens forsikringer
Alle klubbens forsikringer ble gjennomgått, alt stemmer. Forsikring som dekker løsøre
på idrettsbygget er en utvidet forsikring som dekker Otra IL’s materiell lagret hjemme
hos styremedlemmer og andre lokaler, i tillegg dekkes data og kontorutstyr til
Otrakontoret.

2-4

If Idrettskole 2008 – Otra IL har blitt forespurt om å være arrangør igjen til
sommeren. Uke 33
Svein Arne og John Hornnes danner sammen med daglig leder arr. Komité for årets
idrettskole, i tillegg forspørres Helge Bjorvand. Det økonomiske betingelsene er bedre
enn i fjor, så det danner grunnlag for større støtte til faddere og undergrupper som
deltar.

2-5

Handelstandsavtale 2008 – Avtalen er enda ikke forhandlet, det drar ut litt med
handelstandsforeninga. Daglig leder gis fullmakt til sluttføre forhandlingene, og prøver
å øke støtten til gjennomføringen av jordbærfestivalen med kr 5000,-.

2-6

Vannkjøler i Otrahallen – Har innhentet tilbud fra diverse firmaer som forhandler
disse, men de prismessig ugunstige pga dyre ”vedlikeholdsavtaler”. Henter inn tilbud
fra Ragnar Aas rørleggerfirma, på tre stk kjølere som plasseres i Otrahallen,
treningssenteret og på Evje Stadion. Otra bevilger inntil kr 5000,- for og få realisert
dette i 2008. (Støtte fra folkehelseprosjektet står ved lag ut 2008)

2-7

Drift av Otra Portal – Midlertidig nettside laget av Terje Abusdal er nå oppe
www.otraportal.no , invitasjon er sendt ut pr. epost til alle håndballklubber i Agder og
Rogaland, mulig napp på Randaberg HK allerede. Mogens i Danmark jobber med å
selge der. Avtalen med leige av internatet er på to år, mange muligheter for
undergruppene å lage små eller store treningssamlinger der. Vi har blitt kontaktet av
kontaktperson for flere skytterlag på Østlandet om leige av internatet og skytter camp
under LS09. Det forhandles videre på det i vår.

Eventuelt:
o Årsmøte Skigruppa torsdag 24. April kl 1830 på Pernille.
o Videre drift av All-Idrettsgruppa: Vi må snarest diskutere veien
videre med opplegget for all-idretten, lite oppmøte nå, mye pga
kollisjon med allerede etablerte treningstilbud. Mulig å gå over
til en felles Otratrening på basis/styrke og la spissinga på den
enkelte idrett ligge hos undergruppene. Tony får ansvar for å
kalle inn til planleggingsmøte i løpet av mai.
o Otrabil: Fått gunstig tilbud fra Gumpens Auto på Leasingavtale,
men vil vurdere muligheten til å kjøpe ut bilen med interne lån
fra undergruppene til Otra Portal, som vil stå som kjøper og
eiger av bilen pga momsfordeler i aksjeselskap. Flere
undergrupper signaliserte at dette var mulig, og samtidig betale
en fast ”symbolsk” avgift til Otra Portal for fri disponering av
bilen, for å unngå problemer med ligningsmyndigheter og
lignende. Lånene finansieres med mange små reklamer på bilen
i en 3-års periode.
Referatsaker.

-

-

Ref generalforsamling Otrahallen AS – Avholdt, Håndballgruppa får overta
kiosksalget fra høsten av.
Ref generalforsamling Otra Portal AS – Avhold, solid drift i 2007.
Ref generalforsamling Otra Tur & Løype service AS – Ikke avholt enda.
Status ny hjemmeside - klar i mai.
Møte med EH-kommune om idretten – Flere feil i referatet fra kommunen,
eventuelle kommentarer til referatet sendes til Tony for videreformidling til
kommunen.
Kulturmidler 2008 – Er søkt på.
Radio Bingo – Det kalles inn til møte i vår for å diskutere videre drift, lite
overskudd i år.
Klippemøte – dugnader. – Tony kaller inn til dugnad/klippemøte i mai.
Takkeannonser for 2007 – Er satt inn i Setesdølen uten negative kommentarer.
Etablering av Idrettsråd - Idrettsrådet er igjen oppe og går, fra Otra er Geir
Daasvatn og Tony Halsall med.
Oppblåsbart telt - Ser på det i sammenheng med kjøp av Otrabil
Ref møte i Mobile toalett – Litt mindre drift i 2007, ca 20 000,- på bok.
Innlevering av kvartalsregnskap 2.kvartal – Må være levert regnskapskontoret
snarest. (15.04.2008)
Statistikk www.otra.no - Ca 24000 besøk i mars, ligger an til ca 20000 i april.
Status medlemskartotek – Ca 860 betalende etter første forfall, opp ca 100 fra i
fjor. Mangler ca 150-170 innbetalinger. Undergruppene har til 2.mai for å få
medlemmene til å gjøre opp før første purring sendes. Har noen mistet faktura, kan
pengene settes inn på konto 2901.20.00705 og merkes med navn og
medlemskontingent 2008.

Finn Bjørn Rørvik

For Otra IL, Tony Halsall

