Protokoll 2/2014 Styremøte i Sotra Golfklubb 20.2.2014. Sotra Arena

Ja = tilstede på møte
Nei = ikke tilstede – avtalt på forhånd
Ikke = ikke tilstede – ingen beskjed gitt
Styremedlemmer

Initialer Funksjon

Oppmøte
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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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Observatør

Nei
Ja

Møteleder: Marianne Torgersen Rasmussen
Referent:
Therese Nilsen
SAK 8/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent
SAK 9/2014 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Godkjent
SAK 10/2014 Gjennomgang av årshjulet.
Alle punkter for januar og februar gjennomgått i januar.
Bare en lett gjennomgang denne gangen, videre oppfølging neste møte.
*Huske å sjekke dato for regional samling som skal være i mars.
Vedtak: til oppfølging.
SAK 11/2014 Status i pågående saker.

Sak 38 - 2013 Web publisering.
Skriv laget. Henk korrigerer noen få punkter. Sender skriv til Reidar, som igjen sender
ut, til alle som skal være turneringsledere.
Vedtak: til oppfølging.
Sak 65 a) - 2013 Evaluerings skjema etter endt VTG kurs.
Easy Researchs er kontaktet. Vi venter på en tilbakemelding ang. pris, og hvordan
systemet er bygget opp, når det gjelder spørsmål og svar.
Mange gode forslag til spørsmål er kommet inn. Husk å sende spørsmålene til
Therese på mail, som lager en felles liste/oversikt
Vedtak: til oppfølging.
Sak 70 - 2013 Status budsjettforslag – 2014.
Budsjettet for 2014 er ferdig, og vil bli lagt frem på årsmøte
Vedtak: til orientering.
Sak 7- 2014
a). Det kommer en ny modul i Golfbox. Kurs holdes i Fana GK.
Huske å sette dato for fellesopplæring i klubben
Vedtak: til oppfølging.
b). Styret jobber med en barakke til knøttebua.
Vedtak: til oppfølging.
e). Hva er historien til Sotra GK.? Jan Kåre og Nils Asbjørn nøster opp i dette
Mye god historie er kommet inn, vi gleder oss til historien kommer.
Vedtak: til oppfølging.
h). Samarbeidsavtale:
Marianne sender ut utkast fra avtalen. Styre ser gjennom, og kommer med innspill.
Viktig å ha med: hva skjer om noen hull, skulle forsvinne pga. ny vei, etc.
Vedtak: til oppfølging.
i). Vi diskuterte med Baneselskapet om en endring i rabattordningen for medlemmer i
proshopen. Kommer tilbake på denne.
Vedtak: til oppfølging.
j). Google kalenderen på hjemmesiden. Skal den benyttes, og hvem skal administrere den.
Andreas har vist hvor enkelt dette er, og det ser veldig bra ut, lett å holde orden på hva
skjer. Oppskrift på bruk, vil bli vist når vi har møte om den nye golfmodulen.

SAK 12/2014 Bruk av Face book og Info på hjemmesiden der flere «grupper» er
opprettet
Det er ryddet opp i flere gruppe. Det er nå opprettet en offisiell Sotra GK gruppe, den med
logoballen. Det vil i tillegg ligge noen som undergrupper: Vi har i dag junior og dame
grupper, og det vil være mulig å lage en for herrer og senior.
Spørsmål og evt opprettelse av nye grupper, skal gå gjennom Jan Ragnvald.
Vedtak: til orientering.
SAK 13/2014 Status i økonomi.
Regnskap avsluttet. Kommer i årsmeldingen
Vedtak: til orientering.
SAK 14/2014 Årsmøte forberedelse.
Alle årsmeldingene er kommet inn.
Marianne sjekker opp med valgkomite at de er i rute. Sjekker også at ordstyrer er på plass,
samt møtereferent.
Vedtak: til orientering.
SAK 15/2014 Eventuelt
a). Det er kommet inn et forslag til endring av oppbygging/plassering av innhold på
hjemmesiden. Styre synes at dagens løsning fungerer bra, og at ordlyden er opplysende og
grei. Beholder eksisterende løsning.
Vedtak: vedtatt.
b). Det er kommet inn forslag til endring av kontingent. Styre gjennomgår dette ved neste
møte. Om det komme et forslag til endring, vil dette legges fram på årsmøte.

Neste møtet 06/03-2014
Therese Nilsen.

