Protokoll 8/2015 Styremøte i Sotra Golfklubb 23.9.2015. Landro Byggservice AS.
Styremedlemmer

Initialer Funksjon

Oppmøte
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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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Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Ja
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja

8
9

Olaug Evanger
Irene Evanger Rå

OE
IER

Observatør
Observatør

Nei
Nei

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

SAK 57/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent

SAK 58/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Godkjent

SAK 59/2015 Status i pågående saker.
Sak. 40b) Mål for styret – 2015. *En del punkter er satt opp, og lagt som egne saker.
Vedtak: sak avsluttes.
Sak 49. Uttak lag NM og andre turneringer vi har kvalifisert oss til – hvem gjør hva?
Christoffer, Marc og Fredrik, setter opp rutiner/prosedyrer, og legger dette frem
for styre, ved neste styremøte.
Vedtak: til oppfølging
Sak. 50. Idrettens dag i Bergen – Status i saken.
Ole Kristian og Fredrik deltok. Laget stand, og delte ut billett til P&P.
Målgruppen kanskje ikke den rett, men det gjenstår å se..
Tips og innspill ønskes som tiltak/aktiviteter til neste gang.
Banner er laget, og er tilgjengelig når nye aktiviteter krever denne.
Vedtak: sak avsluttet.
Sak 52. Gjennomgang av Cloudbox.
Marianne gitt gjennom hvordan Cloudbox fungerer, og det så jo lett ut
Fint om alle kan gå inn og se om det får det til, da all info vil ligge her.
Alle har fått passord fra Terje Sivertsen på mail. Problemer? kontakt Terje..
Vedtak: sak avsluttet.

SAK 60/2015 Golftinget i november, se gjennom høringsuttalelsen.
14 og 15. november er det møte i Golftinget, møte holdes i Oslo.
Evt. saker som man ønsker å ha med, må meldes inn.
Det er viktig at vi er representert, og mest sannsynlig blir det Olaug og Marianne som deltar.
Vedtak: til oppfølging

SAK 61/2015 Årsfesten, årets ildsjel og årets talent.
Irene har kontroll på lokale, mat og musikk, som alltid Toastmaster er ok. Styret sørger for
blomster og utdeling av de oppmerksomhetene som seg hør og bør. Oppmerksomheter til Junior
gruppen, vil som tidligere, bli utlevert under deres avslutning. Husk sjekk dato for avslutning.
Div. statuetter, må bestilles inn, så tekst som skal stå på, må leveres til Irene så snart det er klart.
Forslag.. årets talent, skal man ha en for junior og en for voksne?
Vedtak: til oppfølging.

SAK 62/2015 Gjennomgang av Årshjulet.
a) Rapportering av medlemmer: Olaug sitt område.
b) Informere komiteene om å lage årsberetning for 2015 samt budsjett for 2016.
c) Valgkomiteen må begynne å tenke på kandidater til neste år.. Lars Erik, Åge, Nils
Asbjørn og Britt Tove.
d) Tiltak/rekrutering: forholder oss til Mål og Visjoner og tiltak ut i fra denne.
Vedtak: til orientering

SAK 63/2015 Økonomi.
Ingen gjennomgang, Turid ikke til stede.
Ønske om at det sendes ut, med jevne mellomrom, status på regnskapet til komiteene.
Lettere for dem å holde oversikten over inntekter og forbruk.
Vedtak: til oppfølging

SAK 64/2015 Eventuelt
a) Ønsker status på antall klubbgensere.. Olaug
b) Om nytt lokale! Passe på og søke om midler for tilrettelegging til for eks. hcp.
Ramper, traseer, golfbil, etc. etc.
Vedtak: til oppfølging.

Neste møtet 21/10-2015
Therese Nilsen

