Referat
STYREMØTE NR.8 i ØIL – 27.09.2011
Referat

Møte
Dato

27.09.2011 kl. 1800

Stad
Referent
Neste
møte

Holmatun
Rune Vik
måndag
07.11.2011 kl. 1800

Deltakarar Hilde Hysing-Dahl / leiar
Per Dysterud / nestleiar
Trude Torvund / kasserar
Rune Vik/ skrivar
Øystein Roe Sundøy / styrelem
Sonja Fagerheim/ styrelem
Jan Tore Alvsaker/ styrelem
Åshild Bekkesletten/ styrelem
Lillian Kvamsøy/ HC-gruppa
Leiv Sandven/ trimgruppa
Roger Vassnes / fotball
Forfall
Olav Kreken/ orientering
Kopi

Nr

Sak

Frist

7.1

Saker

.1

Ingen merknad til førre møtereferat.

info

.2

Øystese-trimmen og open hall sønd. 18.09.11 – evaluering

info

Ansvar
oppfølging

styret

Øystesetrimmen hadde betre deltaking enn på lenge. 73 i
trimklassen og 9 i konkurranseklassen.
Open hall var ein suksess. Moment knytt til framtidige
arrangement:
- Fleire hjelparar under arrangementet, gjeld både
trimmen, kafédrift og inne i hallen.
- Doble innkjøp av varer til kafé ((5pk. vaffelrøre, 8 pk.
pølser og pølsebrød, 3 fl. saft) X 2).
.3

Symjehall og stupefasilitetar knytt til Hardanger bade og
velværesenter og ØIL-rolle i realisering av anlegget
Etter å ha jobba ein heil del med mottekne budsjettal som ligg til
grunn for Hardanger bade og velværesenter-konseptet, finn styret
det naudsynt å innhente profesjonell kompetanse for å gjere
uavhengige vurderingar. Skal ØIL gå inn med eit AS med ansvar
for både investeringar og som eigar må det i framkant gjennomførast ei kvalitetssikring av både avtale mellom AS og HBV, av
budsjettal og konsekvensar for ØIL ved deltaking.
Vedtak
Vi prøver å innhente profesjonell kompetanse som kan vurdere
vår deltakelse. Disse må være med å utarbeide en avtale mellom
den private og den offentlige delen. Denne avtalen må legges
frem for årsmøte i ØIL, årsmøtet er vårt høyeste organ.

styret

Vi må ha en garanti for at påløpte utgifter i samband med en
vurdering av vår evt deltakelse blir dekket av HBV.

Vedtaket vert formidla vidare til HBV v/ Rune Frisvold.
.4

Hilde

ØIL-heimeside
Kjøp inn nødvendig programvare.

8.2

Sonja

Fotballgruppa

.1
8.3

Friidrett/trimgruppa

.1

Torefjellstrimmen søndag 04.09.2011 vart avlyst grunna dårleg
vær.

8.4

HC-gruppa

.1

Ynskje om innkjøp av teppecurlingsett. Kostnad ca. kr. 30 000.
Er søkt om midlar til ei stifting. Avventar avgjerd.

8.5

Symjegruppa

8.6

Hoppgruppa

8.8

Økonomi

.1

Likviditet - Status kontoar 119’ / 439’

.2

Grasrotandel
- Status pr. 1. september: kr. 78’
- Fordeling av grasrotandel føl budsjett.

8.9

Eventuelt

info

info

Saker under oppføling
(Pkt. 7.9.1)
Spørsmål om ØIL-logo og gammal ØIL-pins

info

Leiv/Hilde

Leiv driv å nøstar i saka om opphav, årstall, m.v.
Hilde gjev tilbakemelding til vedkomande at det vert jobba med å
avklare spørsmålet.
( )
Status baneutviding

Rune Vik/ skrivar

Roger

