Protokoll 10/2015 Styremøte i Sotra Golfklubb 18.11.2015. Landro Byggservice.
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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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 72/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Godkjent,

SAK 73/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Godkjent

SAK 74/2015 Referat fra Golftinget 2015.11.23
Selve referatet fra Golf Tinget er lagt ut på våre hjemme sider. Viktig at vi får med oss de nye
vedtektene fra Tinget til vårt årsmøte, for godkjenning.
Olaug prøvde å arrgumentere for Short Gun i turneringer, dette er en av grunnene til at Sotra
Golfklubb har et slikt godt miljø. Det sosiale som blir når alle avslutter samtidig.
Forbundet ønsker også å bruke vår dommer mer i forbundet, dette er veldig positivt for klubben.
Vedtak: til orientering
SAK 75/2015 Valgkomitèen.
Flere av styrets representanter stiller ikke på gjenvalg.
Marianne, Turid og Therese. Arne stiller til gjenvalg. Kom opp noen kandidater som
valgkomitèen kan jobbe med.
Vedtak: til orientering
SAK 76/2015 Presentasjon av første utkast av mål og visjon 2016-2020.
Presentasjonen ble gjennomgått og det ble gjort noen rettinger, klar for å presenteres på Årsmøte.
Vedtak: Godkjent.
SAK 77/2015 Evaluering av Årsfesten 2015.
Bra oppmøte, 77 stk. Ønsker om mulig en egen salong dere det ikke er så høy musikk, da blir det
letter å snakke sammen, ikke bare danse. Eventuelt flytte bord ut i gangen.
Vedtak: til orientering.
SAK 78/2015 Planlegge møte med alle komitèlederene.
Møte blir den 9. desember. Sted er ikke avklart, Grendahuset eller Arena.
Minne på Komitelederene om at bilag må signeres. Inviterer Terje Sivertsen, for å presentere
Cloudbox.
Vedtak: til orientering.

SAK 79/2015 Status i pågående saker.
Sak. 49) Uttak lag NM – hvem gjør hva.
Marianne har kommet med et forslag til en prosedyre for Sportslig Leder.
Irene og Marc må lese over å komme med innspill. Therese tar denne
saken videre
Vedtak: til oppfølging.

SAK 80/2015 NGFs prosjekt Golf og Helse Hordaland.
Kort referat fra møtet 29.10.15 på Fana golfklubb skrevet av Kate Nielsen hos NGF:
1. Dere ønsker et godt samarbeid med hverandre og et nettverk.
2. At dere oppretter en prosjektgruppe med to representanter fra hver klubb. (En mann og
en kvinne).
3. Prosjektgruppen møtes i midten av desember. Rune Mjøs kontakter de daglige lederne
og tar ansvar for å invitere til møtet i desember.
4. Klubbene sender melding til NGF v/ Kate med tilbakemelding på Hordalands prosjektet
i midten av desember
5. Kate inviteres til å delta på prosjektmøtet i januar 2016.
Forslag fra styret som våre representanter er Nils Hamre og Ingunn Fjell. Vi tar kontakt med
disse medlemmene.
Ønsker også å sende ut en spørreundersøkelse til alle damer i klubben, Marianne tar kontakt med
Grete Sæterlid i Damegruppen.
Vedtak: til oppfølging.
SAK 81/2015 Avtale adm.tjenester.
Det blir en økning på kr.10,- pr medlem. Dette må med i Årsmøte.
Vedtak: Godkjent

SAK 82/2015 Årshjulet 2015
Marianne gikk igjennom årshjulet, alle oppgaver er på plass.
Vedtak: til orientering

SAK 83/2015 Økonomi.
Gjennomgang av økonomien. Ser ut til at vi får et godt overskudd i år. Mangler en del bilag,
ønsker å sette en frist for innlevering, må få avslutte regnskapet.
Vedtak: Godkjent

SAK 84/2015 Eventuelt
En avmelding til Spania, prøver å få en ny inn her. Må også få sendt ut regning på Golf turen
til Spania, forfall 13. desember.
Belek turen er det en del avmeldinger pga. uroligheter i Tyrkia og landene rundt.
Julie melder om overgang til en klubb på østlandet, helt naturlig at dette skjer, styret mener
hun må få denne muligheten. Kanskje blir det medlemmskap i to klubber.
Vedtak: til orentering.

Neste møtet 09/12-2015 med Komitèlederene
Skriver: Alf Gunnar Ellingsen

