Protokoll 7/2015 Styremøte i Sotra Golfklubb 19.08.2015. Landro Byggservice AS.
Styremedlemmer

Initialer Funksjon
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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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Observatør
Observatør

Nei
Ja

Ja = tilstede på møte
Nei = ikke tilstede – avtalt på forhånd
Ikke = ikke tilstede – ingen beskjed gitt
Møteleder: Marianne Torgersen Rasmussen
Referent:
Alf Gunnar Ellingsen

SAK 47/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent

SAK 48/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Godkjent

SAK 49/2015 Uttak lag NM og andre turneringer vi har kvalifisert oss til – hvem gjør hva?
I følge instruksene er det sportslig leder sitt ansvar å ta ut lag til NM og ellers turneringer på
elitenivå. Vi ser at det er behov for å følge opp påmelding til andre turneringer vi kvalifiserer oss
til, f.eks. regions- og/eller landsfinale i Nordea Pairs og Pink cup. Vi trenger noen som kan følge
opp dette og at de som skal delta sørger for at de er påmeldt og ordner med evt. overnatting og
det praktiske selv. Vi utfordrer sportslig leder til å komme med forslag til hvordan dette kan
gjøres og så oppdatere instruksen slik at den er mer tydelig.
SAK 50/2015 Idrettes dag i Bergen – Status i saken.
Vi tar saken opp igjen på neste styremøte 27. august.

SAK 51/2015 Søknad om støtte mottatt fra Herregruppen.
Slik vi ser i regnskapet pr dags dato er det ikke rom for mer enn kr. 10 000,-

SAK 52/2015 Gjennomgang av Cloudbox.
Vi tar saken opp igjen på neste styremøte 27. august.

SAK 53/2015 Status pågående saker.
Sak.30b) Ansvarsforsikring IF.
Forsikringen dekker all skade hele tiden. Denne avtalen blir scannet og lagt i Cloudbox.
Obs. Egenandel på kr. 10 000,Saken avsluttes.
Sak. 36a) Bilde av styret i klubbhuset.
Saken avsluttes
Sak. 40b) Mål for styret – 2015.
Bedre prosedyre for uttak til NM uttak. Arkiv til styret i Cloudbox.

SAK 54/2015 Gjennomgang av Årshjulet.
Rask gjennomgang, ingen ting glemt.

SAK 55/2015 Økonomi.
Ingen merknader til økonomien.

SAK 46/2015 Eventuelt
Garderobeskap til Junior brakken er gitt av Arne og Marit Rabben.

Kommet forslag fra Rune Bartnes om å øke banekomitèen fra 1 til 2-3 personer.
Tilbakemelding til Rune er følgende:
«Det er slik at banen blir merket etter forskrifter og regler. Rikard er den i klubben som er mest
kompetent på akkurat dette.
Når det er saker som dukker opp ønsker vi at det sendes skriftlig til Rikard. Han må vurdere
sakene opp mot regelverket og evt. gå videre til styret og/ eller baneselskapet.
Vi kan ikke se for oss at det blir en bedre behandling av sakene om det er flere i komitèen. Vi
ønsker derfor å beholde komitèen slik den er i dag.
Du sier at Richard ikke er å treffe, og det er et problem. Rikard er helt sikkert villig til å
diskutere saker.
Kanskje dere kan invitere han til en herrekveld om dere har noen saker? Sikkert lurt å skrive noe
om hva dere lurer på slik at han kan forberede seg i forhold til lovverket.»

Neste møtet 27/09-2015
Referent.
Alf Gunnar Ellingsen

