Protokoll 9/2015 Styremøte i Sotra Golfklubb 21.10.2015. Hjemme hos Therese.
Styremedlemmer

Initialer Funksjon

Oppmøte

1
2
3
4
5
6
7

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
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja

8
9

Olaug Evanger
Irene Evanger Rå

OE
IER

Observatør
Observatør

Ja
Nei

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 65/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent

SAK 66/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Godkjent

SAK 67/2015 Status i pågående saker.
Sak. 49) Uttak lag NM – hvem gjør hva.
Marianne starter saken.
Vedtak: til oppfølging.
Sak 60. Golftinget – Status.
Olaug og Bjørn reiser som observatør
Marianne stiller for Sotra Golf klubb.
Vedtak: Sak avsluttes
Sak. 61. Årsfesten – status.
Kontroll på lokalet m.m.
Julie Hovland blir årets spiller (blir delt ut på junioravslutning)
Andre Kleppe blir årets talent (blir delt ut på junioravslutning)
Celiann Tverrlid får trenerens takk (blir delt ut på junioravslutning)
Jan Ragnvald Torsvik årets ildsjel
Anne Britt Fanekrog årets ivrigste.
Sender en forespørsel til Herre/dame avdelingene om årets talent til neste
år. Ønsker også å informere komiteemedlemmene om dette, slik at vi kan
få forslag på dette til neste år.
Therese ordner blomster.
Har også spurt om Ann Elin Lervik kan være en “Stand up” på festen.
Vedtak: Sak avsluttes
Sak 63. Regnskap til komiteene.
Marianne sender et info skriv til komiteemedlemene, der de blir informert
om at budsjettet år årsmelding leveres styret innen 1. desember. Det blir et
møte 9 desember
Vedtak: Sak avsluttes
Sak 64 a) Status klubbgenser.
Det var ikke mange igjen, skal det gjøres noe her så må det bestilles inn
nye til neste år.
Vedtak: Sak avsluttes
Sak 64 b) Søke midler til nytt klubb hus.
Slik det er nå er det mye usikkerhet pga av den nye veien.
Tar opp saken om støtte når det blir aktuelt.
Styret og Sotra Golfklubb bør prøve å påvirke og drive lobby virksomhet
mot kommune politikarene.
Vedtak: Sak avsluttes

SAK 68/2015 Avklaring på klubbtur/pund.
Styret har besluttet at det ikke skal gis støtte til reisen om pundet blir dyrere. Det betyr at de
reisende må betale det turen koster. Men Sotra Golfklubb ønsker å støtte begge klubbturene med
kr 5 000,- pr tur. Støtten kan brukes til f.eks. premier eller noe annet som kan være aktuelt for
turen.
Vedtak: Sak avsluttes
SAK 69/2015 Årshjulet 2015
Marianne tar denne saken opp igjen på neste møte.
Vedtak: til oppfølging.
a)
b)
c)
d)

Rapportering av medlemmer: Olaug sitt område. 911 medlemmer pr.d.d.
Informere komiteene om å lage årsberetning for 2015 samt budsjett for 2016.
Valgkomiteen er varslet.
Komitèlederne må varsles slik at de stikker innom Olaug for å signere bilag.

Vedtak: til orientering

SAK 70/2015 Økonomi.
Gjennomgang av økonomien.
Vedtak: Godkjent

SAK 71/2015 Eventuelt
Juniorbrakken:
Støtte til driftsmidler:
Grønn Glede

Garderobeskap er montert.
Sjekke med Arne Landro om brakken er godkjent/ok for vinteren.
Har ikke vært noe innkjøp, som vi kan søke om midler til.
Ønsker å være en støttespiller til dette, hvis/når dette blir aktuelt.
Kontaktperson M.Ekerhovd.

Vedtak: til orentering.

Neste møtet 18/11-2015
Skriver: Alf Gunnar Ellingsen

