Protokoll 2/2015 Styremøte i Sotra Golfklubb 12.2.2015. Juniorbrakken

Ja = tilstede på møte
Nei = ikke tilstede – avtalt på forhånd
Ikke = ikke tilstede – ingen beskjed gitt
Styremedlemmer

Initialer Funksjon
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Marianne Torgersen Rasmussen
Henk Ekerhovd
Therese Nilsen
Turid Ulveseth Instebø
Frode Øverli
Arne Landro
Nils Asbjørn Telle
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Olaug Evanger
Irene Evanger Rå
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Observatør
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Møteleder: Marianne Torgersen Rasmussen
Referent:
Marianne Torgersen Rasmussen

SAK 10/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent

SAK 11/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Godkjent

SAK 12/2015 Status i pågående saker.
Sak 77 c) - 2014 Forsikring juniorbrakke
Forsikring for brakken og innbo er inngått
Vedtak: til orientering.

Sak 77 f) - 2014 Turneringsendringer 2015/ RKS
Ettersom vi ikke har fått noen tilbakemelding på våre innspill til RKS så avventer
vi saken, inntil videre.
Vedtak: til orientering.
Sak 7-2015 Mål og visjoner 2016 - 2020
Styret fattet et mandat til arbeidsgruppen som sier at arbeidsgruppen kan arbeide
åpent med å lage et forslag til golfklubbens mål og visjon for 2016 – 2020. Styret
vil ikke legge føringer i arbeidet, og ber om å bli orientert underveis i prosessen.
Til dokumentet mål og visjon skal det også lages en strategi og handlingsplan for å
nå målene. Styret er også positiv til å holde en idemyldring på medlemsmøtet.
Vedtak: Vedtatt
Sak 8 Forberedelse til årsmøte
Vi er i rute når det gjelder planlegging av årsmøte. Alle årsmeldingene er
innlevert styret, og lokale er booket. Annonse i Vest Nytt kommer på tirsdag 17.
februar.
Vedtak: til oppfølging
SAK 13/2015 Gjennomgang av årshjulet
Vi skal delta på områdevis ledersamling som avholdes på Fana GK i mars.
Søknad til Fjell kommune om driftsmidler skal sendes i løpet av februar.
Vedtak: Til orientering

SAK 14/2015 Nytt medlem i Fjell idrettsråd.
Jan Kåre Mathiassen ønsker å gi seg som Sotra Golfklubb sin representant i FIR. Vi må derfor
prøve å finne en ny kandidat for vervet.
Vedtak: For oppfølging
SAK 15/2015 Ny sportslig leder og junior komité
Christoffer Kolltveit overtar vervet som sportslig leder etter Frank Rå. Vi takker Frank for
innsatsen i de 2 årene han har hatt vervet.
Ny junior komité består i år av Tonje Bru, Hilde Sandvik og Marc Rogers.
Vedtak: til orientering.

SAK 16/2015 Klubbtur i 2016
Styret ønsker at det innhentes alternative tilbud på klubbtur for 2016 og det er ønskelig at
turen betales i sin helhet i norske kroner.
Det må dannes en komite som tar ansvar for klubbturen i 2016
Vedtak: til oppfølging.
SAK 17/2015 Eventuelt
a)Styret vedtok å holde en innvielse av juniorbrakken i løpet av mars. Da inviteres knøtter,
juniorer, og alle som har bidratt til å få brakken ferdig.
Vedtak: til oppfølging.
b)Styret har fått en henvendelse om mulighet å spille på klubbhandicap på banene i Tyrkia.
Vi sjekker saken.
Vedtak: til oppfølging

Neste møtet 05/03-2015
Marianne Rasmussen

