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Styret i Otra IL

REFERAT FRA STYREMØTE I NO.2 I OTRA IL 23. Feb. – 2006.
Sted: Miljørommet, Otrahallen
Tid: Torsdag 23. feb. 2006 kl 18:00 – 20:30
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Liv Uleberg, Thor Ole Gautestad, Olav Andreas Erdvig,
Sigurd Haugom, Jenny Strømstad, Geir Magne Feed, Jon Omland, og Tony Halsall.
Saksliste:
2.1

Godkjenning av referat styremøte nr 1-2006
Styret godkjente protokollen fra styremøte nr 1 2006

2.2

Undergruppene orienterer om arbeid/strategi 2006
Undergruppene orienterte kort om arbeidet til nå i 2006 og planer utover sesongen,
økonomien var generelt god og medlemstallene var på vei oppover i alle gruppene
Ski hadde store utgifter til løypekjøring, og håndball fikk også økte utgifter til
halleige. Fotballgruppa jobber godt for tiden, er god stemning i gruppa. Ønsker bare at
forholdene rundt bruk av utebane ved Otrahallen blir tilrettelagt tidligere på sesongen
og litt bedre brøyting. Skigruppa hadde arrangert mange renn og deltagelsen ute i
kretsrenn var bedre, med blant annet to sørlandsmestere. Av aktiviteter som er
planlagt utover året kan nevnes:
• Sykkel: Hovdenritt, Bfjord rundt, Gateritt på Evje, Åseral rundt.
• Håndball: Flyballturnering, Setesdalcup og tur til Bø i juni.
• Ski: Klubbløp, tre-topper, skisportens dag, skidag for skolene.
• Orientering. Første klubbløp 21/4, Kretsløp, Gildesprint, arrangere kurs for
nybegynnere og oppfriskningskurs for andre.
• Helsesport: Fullføre serien i Boccia/Curling, men treng litt rekruttering for å
stille lag neste sesong.
• Innebandy: Arrangere noen få helgeturneringer, et par lokale i vinterferien og
miniturnering mot Kvarstein IL i april.

2.3

Otrakalender 2007
Finn Bjørn presenterte planer for å lage en årskalender/familieplanlegger for 2007,
viste til lignede kalender fra Drottningborg vgs. Kostnad for trykking vil bli ca
35.000,-. Styret var positive til forslaget, men mente at vi ikke kunne forvente det stor
overskuddet av salg. Men at det var god reklame for Otra og et nyttig verktøy.

2.4

Revidering av lover Otra IL
Revidert lovverk for Otra IL vedtatt på årsmøtet 2005 ble ikke godkjent av AustAgder Idrettskrets, Daglig leder får i ansvar å se på de nødvendige justeringene, og få
godkjenning fra Idrettskretsen før årsmøtet 2006.
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2.5

Handelstandsavtalen 2006
Avtalen med handelsstanden utløper 31.mars. Daglig leder forhandler ny avtale med
handelsstanden og legger frem tilgodkjenning på neste styremøte.

2.6

Generalforsamling Otrahallen 2005/06
Saker som ønskes tatt opp på Otrahallen A/S sin generalforsamling 16. Mars i
miljørommet, Otrahallen kl 18:00:
Otra IL vil fremme forslag til Otrahallen’s generalforsamling om at utstyr som Otra IL
skaffer til veie gjennom tilskudd og tippemidler og som kan benyttes av andre, og er
med på å øke leigeinntektene skal betales av Otrahallen A/S

2-7

Eventuelt
-Fotballgruppa ønsket en vurdering av ansvar av vedleikehold på fotballbanen på
Hornnes stadion, de føler at de legger ned mye penger og dugnad, og Hornnes VGS er
gratispassasjer, da de bruker banen mye på dagen.
Infosaker
- Ny Mobiltelefon Otra IL: Ny er mobiltelefon er kjøpt inn med mulighet
for gruppeutsending av tekstmeldinger, undergrupper og lag som er
interessert å benytte dette ta kontakt med Tony.
- Flerbruksplan v/Evje stadion: Finn Bjørn informerte om brev til ordfører
ang søknad for tippemidler til flerbruksplan av sand som var forkastet av
Evje og Hornnes kommune. I svarbrev fra ordfører nevner han at dette er
en sak de er veldig opptatt av og vil bringe det videre til forsvarsministeren.
- Kontooversikt: Tony orienterte kort om kontoer i eh-banken, noen kontoer
har stått ubrukt i flere år og har blitt slettet. Mangler bare oversikt over
konto for Otrahyttafond, sjekker dette med banken og tidligere kasserere.
- Gildefond 2006: Otra har fått tildelt etter søknad kr 10.000,- i støtte til:
Grønt Kort, SUM aktiviteter og del-finansiering av vant til
innebandygruppa.
- Kulturmidler 2006: Tony søker om støtte til generelt kulturarbeid, grupper
som har spesielle arrangementer de ønsker å søke støtte til melder dette inn
til Tony omg. Søknad om stipend for ungdom: E&H kommune deler ut
annenhvert år kulturstipend til ungdom med bostedsadresse i E&H og som
velge høyere utdannelse innen idrett eller kultur. Skigruppa søker på vegne
av xxx xxxxx xxxxxxxx.
- Medlemsverving 2006: Tony lager infobrosjyre og får distribuert denne til
alle hustander i E&H kommune og nedre del av Bygland.
- Ny laserskriver: Er kjøpt og montert på Otrakontoret.
Tony Halsall
Daglig leder
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