Protokoll 5/2015 Styremøte i Sotra Golfklubb 21.5.2015. Sotra Arena

Ja = tilstede på møte
Nei = ikke tilstede – avtalt på forhånd
Ikke = ikke tilstede – ingen beskjed gitt
Styremedlemmer
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Marianne Torgersen Rasmussen
Kurt Fjeld
Alf Gunnar Ellingsen
Turid Ulveseth Instebø
Frode Øverli
Arne Landro
Therese Nilsen
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Olaug Evanger

OE

Observatør

Nei

Møteleder: Marianne Torgersen Rasmussen
Referent:
Therese Nilsen

SAK 33/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent

SAK 34/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Godkjent

SAK 35/2015 Status i pågående saker
Sak 26-2015 IT- ansvarlig.
Terje er kommet med tilbakemelding på gamle pc ’er. 1 pc til turnering, ok. 1 pc til
å kjøre live score, ok. står 3 gamle, utdaterte pc ‘er, kastes. Kasserer har fått
ny gammel kastes. Terje kaster de gamle på forsvarlig vis.

Opprette felles lagringssted på cloud box, hos Evry. Terje ordner det tekniske.
Vedtak: til orientering
Sak 16-2015 Klubbtur i 2016
Det er 4 ledige plasser igjen til Spaniaturen, en del flere til Tyrkia.
Info om ledige plasser legges synlig på hjemmesiden. Jan Ragnvald.
Vedtak: til orientering.
Sak 30-2015 a) Grasrotaandel. Legge ved lapp på scorekortet. Olaug
Vedtak: til oppfølging.
b) Ansvarsforsikring – IF, hva innebærer den?
Therese har kontaktet IF. Fått tak i vilkårene, men den er meget mangelfull på
gjeldende punkt. Venter på mail, med utfyllende info fra IF.
Ikke kommet enda, Therese purrer på.
Vedtak: til oppfølging.
Sak 32-2015 d) Toalett på banen. Olaug følger opp denne.
Vedtak: til oppfølging
Sak 32-2015 e) Mål og Visjoner.
Gruppen er godt i gang med sammensettingen av alle innkommende forslag fra
medlemsmøte. Komiteen legger frem forslag når det er klart.
Vedtak: til orientering
SAK 36/2015 Informasjonsutveksling med informasjons ansvarlig
Hyggelig prat med Jan Ragnvald
Bildene av styret i klubbhuset, må endres.
Legge til en banner på hjemmesiden, om Din Golfreise.
Lagen en info kampanje på FB, ang. VTG kurs, samt legge ut noe om grasrotaandelen også.
Vedtatt at styrereferatene ikke skal ligge synlig på hjemmesiden, fjernes.
Referat sendes ut til styret, komiteene og Olaug.
Vedtak: til oppfølging.

SAK 37/2015 Planlegge møte med komitelederne 17/6
Therese sjekker om lokalet er ledig. Therese og Marianne lager forslag til agenda.
De fikser også matbiten.
Vedtak: til orientering.
SAK 38/2015 Gjennomgang av årshjulet

Rapport ang LAM midler, blir sendt av Olaug.
Marianne har kontroll på moms rapporteringen, som er 1. august.
Vedtak: til orientering

SAK 39/2015 Økonomi.
Turid ikke til stede. Uansett, for tidlig i sesongen til å se noe reel status.
Vedtak: til orientering.

SAK 40/2015 Eventuelt.
a) Se gjennom styrets ansvarsområde: administrativt, komiteene, rapporter og rutiner.
b) Noen nye mål for styret? Alle tenker gjennom.
c) Marianne: sende ut årshjulet til styremedlemmene, samt siste skriv om tilskudd ved
turneringer. Tilskuddsordningen sendes også til komiteene.
d) Spørsmål om klubben skal legger ut for depositum til Spaniaturen nå, og ta fellesoppgjør
senere, eller om det skal samles inn penger fra deltakerne med en gang.
Avklares med Turid, til neste møte.

Neste styremøte 17/6-2015 - før komiteledersamlingen, om det trengs.
Therese Nilsen

