Protokoll 9/2014 Styremøte i Sotra Golfklubb 16.10.2014. Klubbhuset.
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 61/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent
SAK 62/2014 Godkjenne protokoll fra siste styremøte.
Vedtak: Godkjent
SAK 63/2014 Status i pågående saker.
Sak 32 d). Status Web.
Nettsiden til Sotra Golfklubb ble tatt ned noen timer av leverandør som drifter
nettsiden. Styret vurderer en annen leverandør. Henk jobber med å skaffe skriftlig
tilbud/ avtaler som styret vil ta stilling til. Styret har vedtatt å fortsette å bruke Acos til
å drifte hjemmesiden. Henk sjekker hva det vil koste å få nettsiden tilpasset mobile
enheter.
Vedtak: til oppfølging.

Sak 38
b). Aktivitetsleder kurs?
Ettersom vi ikke har fått noen tilbakemelding i saken avventer vi til ny sesong nærmer
seg.
Vedtak: til orientering.
f). Golf i skolen. Status
Styret har kontaktet Marc og han er positiv til å kjøre golføvelser i gymtimer på en
barneskole. Han har erfaring med slikt arbeid.
Marianne kontakter rektor på Kolltveit skole og Knappskog skole, for å kartlegge om
en av skolene er interessert i golf i gym timer.
• Skriv om forslag til opplegg er sendt til Knappskog skule.
Positiv tilbakemelding, og de kommer tilbake om det blir aktuelt.
Vedtak: til orientering.
Sak 49 Ferdigstillelse av juniorbrakken.
Her går det unna.. Vegger malt. Gulvbelegg er kommet, skal legges.
Planlegger videre terrasse utenfor. Strøm er på gang inn til huset.
Vi kartlegger hvem som kan koble opp innvendig. (Marianne)
.
Vedtak: til oppfølging.
Sak 57 Geir Otterbeck vil gi seg som IT-ansvarlig
Vi arbeider med å finne en ny kandidat.
Vedtak: til orientering.
Sak 60 c). Finansiering av Belek turen og kjøp av britiske pund.
Spørsmålet er nå om hva vi gjør om pundet ikke blir billigere enn kursen pr i dag
som er kr 10,4. Prisen på turen er gitt basert på en valutakurs på kr 10,-. Styret må
vurdere om hvordan mellomlegget skal dekkes dersom vi kjøper pund til over kr 10,Skal mellomlegget fordeles på de reisende eller skal klubben dekke noe evt. ta hele
mellomlegget. Vi følger nøye med på valutakursen framover.
Vedtak: til oppfølging.

SAK 64/2014 Andreas Rolland gir seg som komiteleder.
Andreas Rolland gir seg dessverre som komiteleder til junior- og knøttegruppen. Han har
gjort en flott jobb som leder noe vi i styret har satt stor pris på. Elisabeth og Geir Magne
Rolland gir seg også som leder til knøttegruppen og knøttetrener.
Olaug sender ut en e-post til alle medlemmene hvor hun skriver om behovet for nye krefter.
Vedtak: til orientering

SAK 65/2014 Gjennomgang av Årshjulet.
1) Valgkomiteen må nå på banen. Lars Erik - Ansvarlig
2) Komiteene må levere budsjett innen 1. desember.
3) Dommersamling. Her blir Reidar og Richard kontaktet direkte. De skal på møte.
4) 29/10 er frist for å søke idrettsforbundet om midler. Ingen tilbakemelding på at vi har
gjort noen store innkjøp som vi trenger støtte på.
Vedtak: til oppfølging.
SAK 66/2014 Status Økonomi.
Regnskapet viser at vi ligger stort sett i henhold til budsjett.
Vedtak: til orientering
SAK 67/2014 Årsfesten.
Irene har full kontroll på det meste Lokale, musikk, toastmaster, mat, hjelpere.
Med avslutningsturnering på dagen, og festivitas på kvelden, blir det en flott avslutning på
golfsesongen.
Vedtak: til orientering
SAK 68/2014 Eventuelt.
Søknad fra herregruppen om tilskudd i anledning Golfturen til England.
Styre har vedtatt at det skal gis et tilskudd på kr. 20.000.Vedtak: vedtatt.

Neste Styremøte 20/11.
Therese Nilsen.

