Til styremøtet ØTI 11.02.19

Sakliste og møtedato neste møte med undergruppene
Mandag 11. februar klokken 20.00-21.30 i Trettenhallen
Til stede: Jan Erik Fossheim(daglig leder), Tor Formo(leder), Lars Høglien(Sekretær), Rita Stenumgard
(Kasserer/repr.Håndball), Øyvind Rustad (fotball), Per Bryhn(ski)
Meldt forfall: Turn, Håndball,
Forfall: Alpint
Saker:
1 •
2 •

Informasjon og referat
Janteloppet 2019
Stort sett klarer arrangementet seg selv, med tanke på organisering.
Bemanningsbehov fra ØTI- ca 40 personer. Komiteen fra skigruppa ser hva de klarer å
skaffe ut i fra listen. Det de ikke får til å stille selv, undersøker de da med andre
undergrupper.
Gjennomgang av forslag til intern arrangementsavtale.
Sendes til undergruppene for gjennomgang i styrene. Vedtas på neste
hovedstyremøte med undergrupper.

3 •

4 •

Klubbhuset Øyer IP
Avslag på søknaden til Gjensidige.
Søknad til sparebankstiftelsen ligger inne, med utløp i april.
Oppstart av prosjektet er avhengig av at det blir fullfinansiert.

Kioskfordeling 2018 for vedtak
Styret vedtar varslet fordeling med andel 70% håndball og 30% Turn
5 • Årsmøte 2018
Torsdag 27. mars klokken 19.00 «Hafjell hotell og resort»
Annonseres innen 27.februar, på hjemmesiden og «hva skjer» i GD.
Saker som ønskes behandlet i årsmøtet, må sendes til styret innen 13.februar.
Årsmeldinger må være sendt inn innen 18. mars.
Innstilling til valg skal være på plass innen 20.mars.
6 • Nytt fra undergruppene
Håndball:
Årsmøte/medlemsmøte tirsdag 5 mars.
- nytt styre på plass, info om navn etc kommer.
Ski
Innbydelse fra Danmarks skiforbund til rulleskicamp 1.-4.juli 2019, aldersgruppe 1018 år. Skigruppa skal ta dette opp til diskusjon på neste styremøte.
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Fotball:
Har noen lag om skal spille kvalifisering til divisjonsspillet.
7 •

Eventuelt
- Hærdera/Øyermagasinet i ØTI-posten. Frist fredag 15. februar
-

-

Forespørsel om initiativ til felles basistrening for undergruppene i idrettslaget.
Jan Erik kaller inn alle de sportslig ansvarlige på vårparten for en drøfting av hva
et slik tilbud skal inneholde, og evt målgruppe.
Lagskonto/prosjektkonto
Det er ønskelig at det føres fullverdig regnskap for «småprosjekt» slik som
kakesalg, loddsalg osv.
Før så mye som mulig inn på et bilag slik at det ikke deles opp på mange små
bilag. Bruk arrangementsmalen «utgiftsrefusjon» fra ØTI.

Neste møte: 4. mars klokken 20.00-21.30, kun hovedstyret.
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