Protokoll 1/2014 Styremøte i Sotra Golfklubb 16.1.2014. Panorama Hotell

Ja = tilstede på møte
Nei = ikke tilstede – avtalt på forhånd
Ikke = ikke tilstede – ingen beskjed gitt
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Marianne Torgersen Rasmussen
Henk Ekerhovd
Therese Nilsen
Turid Ulveseth Instebø
Frode Øverli
Nils Asbjørn Telle
Jan Kåre Mathiassen
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Olaug Evanger
Irene Evanger Rå
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Møteleder: Marianne Torgersen Rasmussen
Referent:
Therese Nilsen
SAK 1/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent
SAK 2/2014 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Godkjent
SAK 3/2014 Gjennomgang av årshjulet.
Alle punkter for januar og februar gjennomgått. Her kommer et lite utdrag:
*Nøkkel tall til idrettsregister. Olaug.
Lam midler, blir regnet ut fra antall registrerte medlemmer.
*Golfbox, HCP, regulerer seg selv.
* Grasrotmidler. Fikk inn ca. 34.000.- i 2013. Hvordan øke denne?
Lage et skriv - vervekampanje. Sendes ut til alle medlemmer på mail, via Olaug.
Lite kort, med oppskrift på hvordan.. leveres ut med medlemsbevisene?

Dette er kanskje noe Jan Ragnvald kan ta tak i?
*Spillemidler som kan søkes på til kommune, gjelder anlegg. Ikke aktuelt i denne omgang.
*Årsmelding fra alle komiteene, samt Styret. Frist 31. januar. Marianne for Styret.
*Politiattest, alle trenere, er klarert.
*Alle midler som kan søkes på, skal søkes på. Marianne og Andreas ser på saken.
Eks: Fylkeskommune, stiftelser: Sr-Bank, Sparebank Vest, Sparebank Nor, etc.
*Dommerkurs
*NGF: Klubbundersøkelse
*Turnerings/aktivitetsliste klar for sesongen. Ok. Klar på hjemmesiden.
Vedtak: Orientering/oppfølging.

SAK 4/2014 Status i pågående saker.
Sak 29 - 2013 Endre logo på hjemmesiden. OK, er gjort.
Vedtak: vedtatt.
Sak 38 - 2013 Web publisering.
Hvordan huske på hvor og når, og ikke minst hvem som er ansvarlig for å skrive noen
ord når det har vært aktiviteter, til for eksempel hjemmesiden/ Vest Nytt, osv.
• Skriv laget, Henk korrigerer noen få punkter, sender skriv til Reidar, som igjen
sender dette ut til alle som skal være turneringsledere.
Vedtak: til oppfølging.
Sak 65 a) - 2013 Evaluerings skjema etter endt VTG kurs.
Marianne kontakter Arthur for å høre hvordan han har tenk dette.
•
Litt usikker på hva som bør være med i denne undersøkelsen.
•
Styre kommer med forslag/utkast til spørsmål:
•
Alle i Styret lager forslag på 5 punker på hva de tenker bør være med.
•
Marianne kontakter Easy Researchs for å sjekke pris.
Vedtak: til oppfølging.
Sak 70 - 2013 Status budsjettforslag – 2014.
Budsjettet for 2014, vil med noen enkle grep nå, være i havn.
Komiteer som må korrigere noen enkeltposter, vil bli kontaktet.
Vedtak: til oppfølging

SAK 5/2014 Status i økonomi.
Regnskapet endte med et overskudd på 101.078.- for 2013.
Regnskapet kommer i årsmeldingen
Vedtak: til orientering.

SAK 6/2014 Årsmøte forberedelse.
Alle detaljer er gjennomgått, om hva som skal gjøres og av hvem.
Vi er i rute
Vedtak: til orientering.

SAK 7/2014 Eventuelt.
a) Det kommer en ny modul i Golfbox. Kurs holdes i Fana GK. 21/3.
1 kurs kl. 10.00, og 1 kurs kl. 16.00
Vi sender Olaug, Richard og Reidar. De 3 holder kurs for komiteene etterpå.
b) Styret jobber med en større barakke til knøttebua. Står på venteliste, men kanskje
c) Valgkomiteen, er godt i gang med nye kandidater til Styret.
d) Ønske om støtte til premier i forbindelse med Belek turen.
Styret ble enig om at klubben ikke har anledning til å bidra med støtte for denne turen.
e) På hjemmesiden ligger det info om historien til Kobbeltvedt Golf & Naturpark.
Hva er historien til Sotra GK.? Jan Kåre og Nils Asbjørn nøster opp i dette.
f) Da årshjulet stadig er i bevegelse, og mere en huskeliste for styret, ble vi enig om at
den ikke trenger å ligge på hjemmesiden, Jan Ragnvald fjerner.
g) Publisere mål og visjoner på hjemmesiden. Jan Ragnvald.
h) Det er kommet et forslag fra Baneselskapet ang. fornyet samarbeidsavtale og priser,
gjeldende fra 2015. Denne vil bli nøye gjennomgått, og være klar til evt. godkjenning
av Årsmøte.
i) Vi diskuterte med Baneselskapet om en endring i rabattordningen for medlemmer i
proshopen.
j) En del innspill fra Junior komiteen:
• Muligheter for å legge inn sponsorer på hjemmesiden
Så lenge de ikke kommer i konflikt med Baneselskapet. Olaug kontaktes før noe
legges ut.
• Kan klubbhuset benyttes av juniorene om lørdagene.(Vinterstid) Ja. Regler
avklares med Irene.
• Kan tv-skjermen i klubbhuset brukes til fast/rullerende info? Olaug har sakt at den
kan brukes til informasjon. Men, er det golf på tv, så vil det rulle og gå, så kanskje
på sikt må vi se om det trengs en tv til.
• Google kalenderen på hjemmesiden. Skal den benyttes, og hvem skal administrere
den. Styret vil sjekke med komiteene og Jan Ragnvald. Hvilke info skal ut der, og
hvem skal legger det ut.
• Utdeling av årets talent/spiller deles ut under årsfesten. Juniorkomiteen ønsker at
denne skal deles ut under avslutningen til junior og knøtt. Ok. for Styret.

Neste møtet 20/02-2014
Therese Nilsen.

