Protokoll 6/2015 Styremøte i Sotra Golfklubb 21.6.2015. Landro Byggservice AS.

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 Fjell
Alf Gunnar Ellingsen
Turid Ulveseth Instebø
Frode Øverli
Arne Landro
Therese Nilsen
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Olaug Evanger
Irene Evanger Rå
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Møteleder: Marianne Torgersen Rasmussen
Referent:
Alf Gunnar Ellingsen

SAK 41/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent

SAK 42/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Godkjent

SAK 43/2015 Status pågående saker.
Sak30/2015
a) Grasrotandel, dele ut lapper på scorekort. Infomere der vi kan.
b) If Skadeforsikring. Therese har fått kontakt, tar opp saken neste styremøte.

Sak32/2015
d) Toalett på banen i uke 28, Jet Toalett.
Sak36/2015
a) Ønsker at det blir hengt opp et bilde av styret i klubbhuset, Irene fikser dette.
b) Banner på hjemmesiden vår, Din Golfreise. Klubben har fått et tilbud om sponsing og
hvor vi publiserer banner på nettsiden vår i 1 år. Vi undersøker betingelsene.
c) Infokampanje fra VTG på Facebook. Kurt Fjell får status av Jan Rangvald Torsvik
Sak40/2015.
a) Plan på styrets ansvarsområde. Intrukser til styret, ligger på hjemmesiden. Mål for
klubben, stategi, lang plan, beslutning, prioritering osv.
b) Mål for styret 2015. Ferdigstille Juniorbrakken. Holde driften som den er, merke seg
nedgang i medlemmsmassen.
c) Spaniareisen: Klubben har fått en faktura på kr 35 000,- som er et depositum til reisen.
For at ikke klubben skal belastes økonomisk, innhentes beløpet av de reisende. Marianne
sender e-post til alle 37 som har meldt seg på turen, hvor det bes om at kr 946,- betales
inn til klubben.
SAK 44/2015 Årshjulet 2015.
Vi har fulgt opp det som skal følges opp i årshjulet, tok en gjennom gang på styremøtet.
SAK 45/2015 Økonomi.
Vi gikk gjennom økonomien. Det er tidlig på sesongen og vi har kontroll på regnskapet.
SAK 46/2015 Eventuelt
Seniorene har samlet inn penger til ny øvelsedukke til HLR, “Anna” – det setter vi stor pris på.
På årsmøtet kom det et innspill og kommentar til Sotra Golfklubb sin kleskolleksjon. Det ble
spurt om ikke styret har vurdert en klubbfarge. Da vi valgte den nåværende kolleksjonen var det
fokus på å velge farge som kan vare i flere sesonger. Men når kolleksjonen skal fornyes kan man
selvsagt vurdere om man skal gå for en klubbfarge på Sotra Golfklubb’s kleskolleksjon

Neste møtet 19/08-2015
Referent.
Alf Gunnar Ellingsen

