Protokoll 11/2014 Styremøte i Sotra Golfklubb 11.12.2014. Sotra Arena.
Ja = tilstede på møte
Nei = ikke tilstede – avtalt på forhånd
Ikke = ikke tilstede – ingen beskjed gitt
Styremedlemmer

Initialer Funksjon

Oppmøte

1
2
3
4
5
6
7

Marianne Torgersen Rasmussen
Henk Ekerhovd
Therese Nilsen
Turid Ulveseth Instebø
Frode Øverli
Arne Landro
Nils Asbjørn Telle

MTR
HE
TN
TUI
FØ
AL
NAT

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja

8
9

Olaug Evanger
Irene Evanger Rå

OE
IER

Observatør/HCP komitè
Arrangementskomite

Nei
Ja

10
11
12
13
14
15
16
17
18
22

Jan Ragnvald Torsvik
Grethe Sæterlid
Rune Bartnes
Bjørn Fjeld
Reidar Sakseide
Rikard Stokke
Arthur Hagenes
Rune Hovland
Geir Otterbeck
Frank Helge Rå

JRT
GS
RB
BF
RS
RST
AH
RH
GO
FR

Informasjonsansvarlig
Dame komitè
Herre komitè
Senior komitè
Turnerings komitè
Bane komitè
VTG ansvarlig
Knøtt – og Junior komitè
IT – og webansvarlig
Sportslig leder

Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Nei

Møteleder: Marianne Torgersen Rasmussen
Referent:
Therese Nilsen
SAK 75/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent
SAK 76/2014 Godkjenne protokoll fra siste styremøte.
Vedtak: Godkjent

SAK 77/2014 Gjennomgang av budsjett med komitelederne.
Alle fra komiteene gikk gjennom sine budsjett. En dreven gjeng, så alt så bra ut. Alle innspill,
vil bli lagt inn i fellesbudsjettet, og evt. korrigeringer kommer man tilbake til senere.
En del innspill fra komiteene:
a) En del endringer på kontonavn i regnskapet. Lettere å vite hva som er hva.
b) Ta opp til vurdering, om man trenger nye pc’ er.
c) Ta med evt. kostnader på K&J komite, i forbindelse med utgifter til brakken.
Eks: strøm, forsikring etc.
d) Ønsker fellestreninger. Populært.
e) Flott undersøkelse gjennomført av VTG gjengen. Her kan man lett se hva nye
medlemmer tenker og mener om å komme inn i golfens verden. Undersøkelsen gir oss
et godt utgangspunkt i arbeidet videre fremover med nye, og eksisterende medlemmer.
f) Vi har mottatt forslag til turneringsendringer i 2015 fra RKS. Vi har sendt svar, med
innspill på hva vi mener er fornuftig. Her må man ta en runde på om tilskudd/dekking
av turneringer, harmonerer, samt passe på at det gjenspeiler seg i budsjettene.
Vedtak: til oppfølging.
SAK 78/2014 Status i pågående saker.
Sak 32 d). Status Web.
Vi har mottatt pristilbud fra Evry. Det er en del å ta stilling til. Innholdet vil
bearbeides, og så tas den en avgjørelse på om det er dette vi trenger, og vil gå for.
Sjekke evt. er bindingstid på de avtalene vi har.
Vedtak: til oppfølging.
Sak 49 Ferdigstillelse av juniorbrakken.
Brakken er klarMøbler, bord og stoler er ok. Fremover må det planlegges
nedleggelse av terrasse, maling utvendig, samt kontrollere at alt treverk er helt (ikke
råteskader), etc. Vi mangler skap til utstyr/golfbagger, men her jobbes det med saken.
Videre må man planlegge bruk/tilgang på brakken. Mulig å holde møter etc. der.
Kanskje vi må lage en type kalender, som man booker seg inn. Ligge på
hjemmesiden. Jan Ragnvald, har du noen forslag?
Vedtak: til oppfølging.

SAK 79/2014 Gjennomgang av Årshjulet.
Gjennomgang av inneværende punkter. Alt gjennomført.
Ref. Årsfest, som var en suksess,( tusen takk til alle som bidro til en flott kveld),
budsjett innspill, etc.
Vedtak: til orientering
SAK 80/2014 Status Økonomi.
Regnskapet er gjennomgått, og nærmer seg slutten. Vi fikk tilbake kr. 143909.- på momsen.

Turid legger til noen kontoer i regnskapet for å gi en bedre oversikt. Brakken har kostet oss
noen kroner i år, men det er det vært
Vedtak: til orientering.
SAK 81/2014 Referat fra Golfforum.
Marianne og Jan Ragnvald tok turen til Tromsø. Flott arrangement, med hovedfokus på:
God helse, og ivaretakelse av medlemmer.
*Foredrag med fokus på bedre helse: forebyggende, bremser
aldringsprosessen, reduserer stress og bedre søvn.
*De kom også med mange gode forslag til ivaretakelse av medlemmene, blant annet:
Personlig hilsen, epost, oppmerksomhet ved runde dager, etc.
*RKS sentrene: en del endringer, færre pålegg/oppgaver fra NGF.
Tar selv ansvar, og skreddersyr/tilpasser opplegget.
*De viste en flott markedsføringsvideo som skal brukes i søknaden om Solheim cup til Oslo.
Vedtak: til orientering

SAK 82/2014 Eventuelt.
a) Vi jobber fortsatt med å skaffe noen som kan ta på seg vervet som IT-ansvarlig.
b) Er det mulig å fremskaffe statistikk, over hvor mange som fortsett spiller golf etter: 12-3 år, evt, hvis de faller av, evt. når.. dette med tanke på ivaretakelse av
medlemmer/rekruterings arbeid videre fremover.
c) Rekrutering: Flott utarbeidet skriv, ang.» Tri Golf i ungdomskolen»
Detaljert oversikt over hva vi kan tilby, er sendt Tranevågen Skole. De kommer
tilbake på om dette er ønskelig.
Vedtak: til oppfølging

Neste Styremøte 15/1-2015
Minner om videre avtalte datoer for styremøter 2015:
15. januar, 12. februar, 5. mars og årsmøte i slutten av mars.

Therese Nilsen.

