Protokoll 5/2014 Styremøte i Sotra Golfklubb 8.5.2014. Sotra Arena.

Ja = tilstede på møte
Nei = ikke tilstede – avtalt på forhånd
Ikke = ikke tilstede – ingen beskjed gitt
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Møteleder: Marianne Torgersen Rasmussen
Referent:
Therese Nilsen

SAK 33/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent
SAK 34/2014 Godkjenne protokoll fra siste styremøte.
Vedtak: Godkjent
SAK 35/2014 Status i pågående saker.
Sak 65 a) - 2013 Oppfølging etter endt VTG kurs.
Styret ønsker å hjelpe de som har gjennomført VTG-kurs til å fortsette med golfen.
Det er mange som har tatt kurs de siste årene som ikke aktivt fortsetter med golf. Vi
skal prøve å nå de som kunne tenke seg hjelp til å komme i gang igjen. Therese lager
videre en handlingsplan.
Vedtak: til oppfølging

Sak 7
b). Brakke/knøttebu til Junior/Knøtt.
Jan Kåre og Nils Asbjørn har skaffet 2 brakker, ser veldig bra ut
Videre fokus, er å få den i stand, vask, møbler, utstyr, strøm etc.
Vedtak: til oppfølging.
e). Hva er historien til Sotra GK.? Jan Kåre og Nils Asbjørn nøster opp i dette.
Historien baller på seg, og flere er involvert i saken. Vi venter i spenning.
Vedtak: til oppfølging.
Sak 20. Kredittkort til Sotra GK. Papirer er signert, og kort skal settes i bestilling.
Vedtak: til oppfølging.
Sak 29. Kurs i hjertestarter.
Kurs er blitt holdt, men dessverre var det bare 5 deltakere som hadde anledning til og
delta. Kurset var utrolig bra, og vi ønsker at så mange som mulig er med og tar dette.
Vi kommer til å sette opp et nytt kurs, og ønsker at alle i styret, og komiteene får dette
med seg. Marianne sender ut melding til alle, med forslag til ny dato.
Vedtak: til oppfølging.
Sak 32
b). Er det kommet faddere på listen for nye medlemmer? Viktig at alle stiller opp.
Therese sjekker med Olaug.
Vedtak: til oppfølging.
d). Nettsiden til Sotra Golfklubb ble tatt ned noen timer av leverandør som drifter nett
siden vår. Geir Otterbeck følger opp saken og finner en løsning for å unngå slike
hendelser. Henk følger opp denne.
Vedtak: til oppfølging.
f). VTG på Facebook.
Her har vi hevet oss med på kampanjen til Norges Golfforbund.
Vedtak: til orientering.

SAK 36/2014 Gjennomgang av årshjulet.
Vi må ha større fokus på muligheter for tilskudd, og følge med på frister.
Det er en liten jungel der ute, og jo flere som leter, jo større muligheter.
Marianne sørger for at alle i styret får passord, og tilgang til Tilskuddsportalen.
Fokus mai: Stiftelsen Helse og Rehabilitering. (Therese)
LAM midler (Marianne)

Moms kompensasjon (1. august, Marianne)
Kontingent til Norges Golfforbund. Betalt? (Olaug/Turid)
Vedtak: til oppfølging.

SAK 37/2014 Planlegge komiteledermøte.
Sette opp agenda, sende ut.(Marianne) Rammen rundt er satt. Husk styremøte i forkant.
Vedtak: til orientering

SAK 38/2014 Eventuelt.
a). Det ble holdt et VTG-ansvarlig kurs på Fana Golfklubb 9. april.
Arthur Hagenes, Terje Hovdenak og Johannes Neteland deltok på kurset. Det viser seg at
Sotra Golfklubb holder en høy standard på kursene.
Vedtak: til orientering
b). Når skal neste aktivitetsleder kurs holdes? Vi sjekker dette.
Vedtak: til oppfølging
c). Marc og Ole Kristian skal delta på Norgescupen, Sandnes.
Vedtak: til orientering
d). Har vi kontroll på registrering/ påmelding for å avholde turneringer?
- Nordea Pairs og Pink Cup, OK
- Lag NM, er alt booket?(Marc)
- Har vi fortsatt Golf Liga?(Therese sjekker)
Vedtak: til oppfølging
e). Klubbkolleksjonen er klar. Veldig flott. Kanskje vi skulle funnet noen til å være modell,
ta bilder, og lage en artikkel på hjemmesiden. Irene og JR fotograf.
Vedtak: til oppfordring
f). Golf i skolen. Hva kan vi gjøre her?
Her må vi ha en kartlegging på hva dette innebærer. Hvem kan gjennomføre det, og hva
betyr det i kostnader for klubben. Frode kontakter Marc.
Vedtak: til oppfølging

Neste møte 5/6. Naustet Haganes.
Therese Nilsen.

