Protokoll 3/2014 Styremøte i Sotra Golfklubb 6.3.2014. Marianne-hjemme.

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

OE

Observatør

Ja

Møteleder: Marianne Torgersen Rasmussen
Referent:
Therese Nilsen
SAK 16/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent
SAK 17/2014 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Godkjent
SAK 18/2014 Gjennomgang av årshjulet.
Søknadsfrist til SR-Bank, 19. Mars. Fokus, mengdeidrett.
Søknadsfrist til Fjell Kommune. Materiell/anlegg. 15. Mars(sjekk tidligere søknader). JKM
Ta med grovoversikt: hva koster det å sette i stand evt. ny knøttebu. (grunnarbeid, kloakk,
elektrisitet, materiell, etc.
Marianne og Andreas er på saken.

Det kommer hele tiden kurs fra RKS. Personer som dette er gjeldende for, vil få kurs info
videresendt via mail.
Når det gjelder aktivitetslederkurs, vil Marc holdet dette intern her hos oss.
Vedtak: til orientering.
SAK 19/2014 Status i pågående saker.

Sak 38 - 2013 Web publisering.
Skriv laget.
Vedtak: Vedtatt.
Sak 65 a) - 2013 Oppfølgings skjema etter endt VTG kurs.
Easy Researchs er kontaktet. Prisen er for denne type spørreskjema ble noe for mye
(40.000.- +++). Vi vil derfor finne en ny vir, for å kartlegge det som har gjennomført
VTG-kurs. Therese tar saken.
Vedtak: til oppfølging.
Sak 7
b). Barakke/knøttebu til Junior/Knøtt.
Jan Kåre og Nils Asbjørn jobber med å skaffe en ny barakke. De vil ha et møte med
juniorkomite, for å kartlegge hva de ønsker etc.
Vedtak: til oppfølging.
e). Hva er historien til Sotra GK.? Jan Kåre og Nils Asbjørn nøster opp i dette.
Vedtak: til oppfølging.
h). Samarbeidsavtale:
Er ferdig, vil bli lagt frem på årsmøte.
Vedtak: til orientering.
i). Rabattordningen for medlemmer i proshopen.
Vi må gjennomgå dette mere, for å avklare evt. praktisk gjennomføring.
Kommer tilbake ved en senere anledning på dette.
Vedtak: til orientering.
j). Google kalenderen på hjemmesiden. Den er i gang
Oppskrift på bruk, vil bli vist til komiteene/lederne når det har møte om den nye
golfmodulen.
Vedtak: til orientering.

Sak 14. Status Årsmøteforberedelsene.
Med litt justeringer, er Årsmeldingen nå klar for trykk. Program medlemsmøte klart.
Vedtak: til orientering.
Sak 15 b) Kontingent
Det er kommet inn forslag til endring av kontingent 2015. Styret kommer med en
innstilling til årsmøte.
Vedtak: til orientering

SAK 20/2014 Kredittkort
Kredittkort til Sotra GK. Turid jobber med løsning på hvordan dette praktisk skal kunne
ordnes.
Vedtak: til oppfølging.

SAK 21/2014 Status i økonomi.
Ikke aktuelt enda.

SAK 22/2014 Eventuelt
a). Dato for VTG kurs er satt, samt kursholdere avklart. Hvert kurs skal gjennomføres i løpet
av 1 uke Første kurs starter i uke 13. Vider nye kurs i uke: 14, 17,19,21 og 25.
Mere info finnes på hjemmesiden under PRO/KURS
Vedtak: til orientering.
b). Knøtt og Juniorgruppene er i gang. Info sent ut. Mere info finnes under Knøtt/Junior på
hjemmesiden
Vedtak: til orientering.
c). Områdevis lederfora holdes av NGF på Fana 21 og 22/ mars.
Marianne og Olaug deltar.
Vedtak: til orientering.
d). RKS møte på Fana 21/3 kl. 10.00. Hvem kan delta? Mark, Rune og Andreas..
Vedtak: til orientering.

e). Olaug har inngått 2 nye sponsor år med CCB. 10.000.- pr. år, øremerket: knøtt/junior.
Vedtak: til orientering

f). Jan Ragnvald har kommet med et greit og oversiktlig utdrag over:
Mål & Visjoner -2010-2015. Denne bør komme på en godt synlig plass på
hjemmesiden. Om man ønsker å lese alt i detaljer, må man lenger inn på hjemmesiden.
Er det mulig å lage en link fra kortversjonene, direkte til hoved utkast - Jan Ragnvald?
Vedtak: til oppfølging.
g). Innspill fra Andreas(knøtt/junior ansvarlig). Det er ønske om en del korrigeringer på
instrukser for junior/knøtt, samt opp mot næringslivskontakt. Punktene går i hovedsakelig
på endringer, nå når de er begynt å jobbe med sponsorpakker etc. Hvem er ansvarlig,
hvem er de underlagt, retningslinjer som er enkelt og forklarende. Veldig godt fanget opp.
Foreslåtte punkter gjennomgått av styret. Instrukser vil bli endret.
Vedtak: Vedtatt
De ønsker også at man legger en link fra innholdsfortegnelsen direkte til rett side.
Da slipper man å rulle seg gjennom alt. Jan Ragnvald vil bli satt på saken.
Vedtak: til oppfølging.

Neste møtet avklares etter medlemsmøte 19/3.
Therese Nilsen.

