Protokoll 6/2014 Styremøte i Sotra Golfklubb 5.6.2014. Naustet Haganes.

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 39/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent
SAK 40/2014 Godkjenne protokoll fra siste styremøte.
Vedtak: Godkjent
SAK 41/2014 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 jobber videre med kartlegging/handlingsplan.
Vedtak: til oppfølging

Sak 7
b). Brakke/knøttebu til Junior/Knøtt.
Brakkene er på plass. Den er snekret og fikset på utvendig, kledning, ny dør etc.
Tusen takk til alle som har bidratt for å få dette på plass.
Det videre arbeidet prøver junior gruppen å ta selv. Terrasse er på gang, og det jobbes
med å få strøm.
Vedtak: til orientering.
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. Kortet er på plass.
Vedtak: vedtatt.
Sak 29. Kurs i hjertestarter.
Ny dato er satt til 25 eller 26/6, eller muligens begge, om behovet er der.
Alle komiteer er informert, og påmelding må avklares snarest til Marianne
Info kommer på mail når kurset nærmer seg.
Vedtak: til orientering.
Sak 32
b). Har vi faddere på listen?
Olaug har liste fra tidligere interesserte, og kontakter etter behov.
Ta gjerne kontakt med Olaug, om du har mulighet for å hjelpe.
Vedtak: til orientering.
d). Status Web.
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 og Geir er på saken.
Vedtak: til oppfølging.
Sak 36
a). 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.
* Passord er på plass, og alle de involverte har tilgang.
Vedtak: vedtatt.
b). Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Therese jobber videre med denne.
Vedtak: til oppfølging

c). LAM midler? (Marianne). Vi mottar LAM midler fra Fjell Idrettsråd.
Grunnlaget de bruker, er medlemstall i klubben, som Olaug rapporterer inn
pr. 31/12.
Vedtak: til orientering.
d). Moms kompensasjon (1. august). Marianne har lagt all info inn i systemet.
Systemet var ikke helt som det skulle, så her er vi dialog med support.
Vedtak: til oppfølging
e). Kontingent til Norges Golfforbund.
Rutinen er at vi får faktura 3 ganger i året, så denne går sin gang.
Vedtak: til orientering.
Sak 38
b). Når skal neste aktivitetsleder kurs holdes?
Vi sjekker opp i denne, samt kartlegger om vi har noen som burde være med.
Vedtak: til oppfølging
d). Har vi kontroll på registrering/ påmelding for å avholde turneringer
- Lag NM er alt booket?(Marc): JA. Faktura er mottatt.
- Har vi fortsatt Golf Liga?(Therese sjekker).
Golfliga eksisterer. En slik turnering krever veldig mye oppfølging.
Klubbene i området ble enige om at denne ikke skulle gjennomføres i år.
Det er veldig stor aktivitet i klubbene, og travelt nok som det er.
Vedtak: til orientering.
f). Golf i skolen. Status
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.
• Marc er klar for ideen, men det må jobbes videre med kartleggingen.
Vedtak: til oppfølging
SAK 42/2014 Gjennomgang av årshjulet.
*Poster gjennomgått, og her har vi kontroll på det som er.
*Økonomi. Gjennomgang av regnskap ført pr. 4/6. Vi har fått inn mye kontingenter,
men ikke fått ført så mye utgifter enda. Derfor er det nå en del store avvik på enkelte
poster, både pluss og minus. Både dame, herre og senior komiteene ligger med
overskudd i henhold til budsjett. Knøtt/junior komite: Ligger litt etter på kontingent,
men den vil nok justere seg etterhvert. Kostnader: stort avvik(ikke brukt) i henhold til
budsjett, men her nærmer det seg tunge kostnadsposter som Lag NM, og ikke minst
er det stor aktivitet på turneringer for tiden.
Status: Inntekter og utgifter som er registrert så langt, er stort sett i henhold til plan/budsjett.

SAK 43/2014 Eventuelt.
Ingen saker på eventuelt.

Neste møte 21/8.
Therese Nilsen.

