Styret i Otra IL

04.02.2009

REFERAT FRA STYREMØTE I NR. 1-09 I OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 29. jan 2009 kl 18:00 – 21:00

Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Torgeir Moi, Sanco Hadzic, Thorbjørn Leifsen, Morten Åsland
(til kl 1900), Sigurd Haugom, Svein Arne Haugen (fra 1900), Jon Omland, Geir Mrikt0l5())2.80518(,)0), Sigu

Sykkel: Hatt første møte, og det tegner seg til å bli en flott sesong. Arrangerer samme
løp som før, men satser på og gjør de enda bedre. Ny deltagerrekord på Color Line
Tour og Nord Jylland Rundt, mange damer som vil delta i år. Ca 60 aktive
medlemmer.
Orientering: Planlegger en tradisjonell sesong med ca 20 treningsløp på fredagene,
nærløp, klubbmesterskap, gildesprint. Vil også arrangere nybegynner/repitisjonsskurs
til våren. Sesongens første treningsløp er 17. April. Vil i løpet av 2009 ferdigstille
turkarten, men mangler noen sponsorer enda. Hornneskartet revideres, del 1 klar til
høsten.
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Otra IL – 50 år i 2010 – Olav Arne Kleveland er godt i gang med skriving av klubben
historie. Jubileumsåret må markeres med mange arrangementer året igjennom. Selve
jubileumsfesten bør være for alle, gjerne med egne arrangement for ungdom.
Følgene personer forspørres om å være jubileumskomite (Den som spør i parentes)
: Terje Stifoss (FBR), Jon Omland (Har sagt ja), Jon Gunnar Kjetså (Geir
Dåsvatn), Jon Terje Hegghaug (GMF), Lene Lunden (SAH), Siv Therese Kile
(Tony), Laila Tjessem Våge (Tony), i tillegg er daglig leder med i komiteen.
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Klubbutvikling – det holdes et klubbutviklingsmøte i slutten av februar, alle
gruppestyrene og hovedstyret inviteres. Daglig leder avtaler tid og sted med AAIK,
aktuell dato er torsdag 26.februar.
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Generalforsamling i Otrahallen AS – Følgende saker ønsker Otra IL å ta opp i
Otrahallens generalforsamling 2009.:
• Otrahallen AS må starte prosessen med legging av nytt sportsgulv, inn i kommunal
rulleringsplan og søknad om tippemidler.
• Utrede muligheter til flerbruk av Skytehallen – Sportsgulv, beskyttelse på
lysarmaturer, ribbevegg m.m.
• Sette ned utvalg som ser på effektivisering av drifta, med målsetting om å redusere
utgifter og øke inntekter. Samt sette av midler i fond til fremtidig vedlikehold og
investeringer.
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Bingohall – Geir Dåsvatn, leder i Idrettsrådet presenterte og informerte om
saksgangen frem til i dag. Bingoen skal driftes av Bingo Sør, ett selskap eid av idretten
i Aust-Agder. Det drives flere slike haller i Agderfylkene i dag, og flere startes opp.
Det ligger gode inntektsmuligheter til lag som er med på dette. Idretten løper ingen
risiko på dette, og det kreves heller ingen dugnad.
Vedtak: Otra il hovedstyre går enstemmig in for å bli med i bingohallprosjektet med 1
(et) års varighet. Saken fremmes pånytt for styret før drift i 2010.

Eventuelt:
Det har kommet brev fra NIF der det opplyses at prosjektet med IF Idrettskole ikke
blir viderefør i 2009. Blir sak på neste møte.

Infosaker.

-

-

-

Revisorrapport årsmøtet 2008- Ingen merknader, godt jobbet.
Politiattester – Otra IL har kontroll, ca 80-90 % av trenerne er nå godkjente.
Grasrotmidler – Otra IL har registrert seg i enhetsregisteret for å motta
grasrotandelen, men ligger fremdeles ikke inn i listene til Brønnøysundregistrene.
Tony følger opp saken.
Takkeannonser - Annonsen trykkes i Setesdølen 30.jan, ingen merknader til
annonseteksten.
Idrettsregistreringen – Må utføres innen 6.feb, daglig leder har utført for
Helsesport, Håndball, Fotball, Innebandy, Klatreklubb, Friidrett, Barneidrett. Ski,
Orientering og Sykkel må gjøres innen fristen. Ta kontakt dersom det ønskes hjelp.
Protokoll for årsmøtet 2008- Kopi av protokoll ble utdelt i møtet, ingen
marknader.
Statistikk www.otrail.no NY REKORD? Januar kan det bli satt ny besøksrekord,
vi hadde hele 28471 unike treff og 81820 sidevisninger i desember.
Status medlemskartotek – Status for 2008 er 1061 betalende, 1090 registrerte
medlemmer pr. dags dato.

Finn Bjørn Rørvik

For Otra IL, Tony Halsall

