Styret i Otra IL

09.04.2010

REFERAT FRA STYREMØTE I NR. 2-2010 I OTRA IL
Sted: Miljørommet, Otrahallen. Tid: Torsdag 8. april 2010 kl 18:00 – 21:00
Til stede: Finn Bjørn Rørvik, Thorbjørn Leifsen, Geir Magne Feed, Sigurd Haugom, Svein
Arne Haugen, Rune Leifsen, Geir Daasvatn, Sigurd Wiberg og Tony Halsall.
Forfall: Dag Gullesen, Gjertrud Forgard, Sanco Hadzic, John Hornnes, Olav Magne Tveitå
(men sendte konfekt i plassen), Torgeir Moi og Nina Kjetså

2-1

Godkjenning av protokoll fra styremøte NR 1, 2010. Godkjent

2-2

Fordeling av ’Grasrotandelen’ – Hovedstyret finner allerede nå rom for å fordele kr
100 000,- av disse midlene. Midlene fordeles sammen med første utbetaling av
sponsormidlene, etter samme fordelingsnøkkel, men grunnbeløp økes til kr 5 000,- (pr
år). Eventuelle resterende midler fordeles til høsten.

2-3

Tilskudd til høytaleranlegg i Otrahallen – Håndballgruppa søker om økonomisk
støtte til kjøp av musikk/høytaleranlegg i Otrahallen. Otra IL hovedlag, støtter dette
tiltaket med kr 10 0000,-.
Finansiering:
EH Kommune
Kr 10 000,KRIK
Kr 5 000,Otra IL
Kr 10 000,Håndballgruppa.
Kr 15 000,Sum:
Kr 40 000,-

2-4

Jubileum – Dato er fastsatt til 21. august, festkomiteen jobber godt. Historieboka er
snart klar til å gå i trykken. Nå haster det med de siste opplysningene, bilder m.m.
Tony sender ut skriftlig invitasjon til spesielt inviterte gjester, har undergruppene noen
som ønskes spesielt invitert, som tidligere ledere, Særkretser og forbund. Må Tony ha
navneliste m/adresser innen 14. april.
Bilder til boka: Bilder må være klar med eventuell tekst innen 14. april, ta kontakt
med Olav Arne Kleveland for hjelp med å sette til tekst og lignende.
Tekst til boka: Siste frist for tilføying endring/retting av tekst i boka er 19. april, ta
her også kontakt med Kleveland.
Vi anbefaler korte møter på Pernille med Kleveland, han kan nås på telefon: 92823468
Bilder / Video: til jubileumsfesten: Gruppene sjekker ut om noen kan ha gamle
bilder og videoer til å lage liten film om Otra i gamle dager.

2-5

Regnskap 1. kvartal – Tallene ble gjennomgått, god kontroll i gruppene. Inntekter for
LS09 er ført i sin helhet på Håndballgruppa, dette må rettes. Inntektene ble inntektsført
forrige regnskapsår, men fysisk ikke overført før i dette.

2-6

Kalender 2011 – Otra IL bestiller 1200 stk av denne kalenderen, som skal deles ut i
alle hustander i Evje, Hornnes og Byglandsfjord. Med vedlagt giro.

2-7

Sponsoravtalen – Vår hovedsponsor Evje og Hornnes Sparebank, har kommentert
størrelse og plassering av sponsorlogo på konkurranse tøyet. Tony sjekker med banken
om ca størrelse og plassering. Så må dette etterleves resten av avtaleperioden (20102012). Gruppene kan viderefakturere hovedlag direkte kostnader med trykking, for å
etterleve kontrakten.

Eventuelt:










Årsmøter – Skigruppa, 29. april kl 1830 på Pernille. Håndballgruppa 9. juni kl
1900 i miljørommet, Otrahallen.
Sykkel – Starter opp med fellestrening tirsdag 13. april, tirsdag og torsdag kl
1800 fra infosenteret.
Håndball – 3 lag i Regionalt sluttspill, det ble to andreplasser.
Orientering – Starter opp sesongen 16. april med løp fra hagen til John
Gautestad, m/kake.
Orientering – Viser det er problemer med tilgang il skytefeltet, etter at
ansvaret er flyttet tilbake til Kjevik. Møte neste uke, med håp om løsning, hvis
ikke må hovedlag i samarbeid med kommunen hjelpe til. Dette gjelde all bruk
organisert og uorganisert.
Otra Radio –
16.april Sykkel
14.mai Orientering

Infosaker.
-

-

Ordinær generalforsamling, Otrahallen AS – Fbr refererte kort fra den. Legger
nytt sportsgulv sommeren 2010, 20 % økning av leieprisene fra 1. september 2010
Hjemmeside – Forlening av avtale med Nettkroken er inngått, driftes som i dag,
uten noen form for videreutvikling. Det kan ordnes eksternt, på Facebook f. eks.
Innlevering av regnskap – Bilag for 2. kvartal innleveres regnskapskontoret
v/Bjørg innen 15. april.
Statistikk www.otrail.no - KJEMPE rekord i januar 2010, 49980 unike besøk, og
132506 sidevisninger. Februar var det 35563 unik besøk med 108798
sidevisninger. Mars ser ut til å bli ny rekord måned, med snittbesøk på over 2000
pr døgn de første 7 døgn
Status medlemskartotek – Status pr 8. april er 939 betalende, 1149 registrerte
Grasrotandelen – Perioden fra 1.jan har vi tjent inn kr 79 312,- på 852 registrerte
givere
Forsikringer – Gå gjennom gjeldene forsikringer om noen må endres, har bedt om
tilbud fra Terra jf. hovedsponsoravtalen

Finn Bjørn Rørvik

For Otra IL, Tony Halsall

