Protokoll fra Komitemøte i Sotra Golfklubb 09.12.2015 kl 18.00, i Sotra Arena.

Møteleder:
Referent:

Medlemmer
Lars Ulveseth
Grethe Sæterlid
Bjørn Fjeld
Ole Magne Glesnes
Nils Asbjørn Telle
Olaug Evanger
Irene Rå
Jan Ragnvald Torsvik
Terje Sivertsen
Christoffer Kolltveit
Reidar Sakseide
Tonje Bru
Rikard Stokke
Marianne Rasmussen
Kurt Fjeld
Turid U. Instebø
Frode Øverli
Arne Landro
Alf Gunnar Ellingsen
Therese Nilsen

Marianne T. Rasmussen
Alf Gunnar Ellingsen

Initialer

Funksjon
Komitèleder
Komitèleder
Komitèleder
Komitèleder
Komitèleder
Komitèleder
Komitèleder
Informasjonsansvarlige
IT ansvarlige
Sportslig leder
Komitèleder
Komitèleder
Baneansvarlig

Oppmøte
Ja
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Nei
Ja
Nei

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Ja
Nei
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja

Marianne ønsket velkommen til komitemøte, og presenterte agendaen for møtet.

SAK 1

Terje Sivertsen presenterte Cloud box for møte deltakerene.

IT ansvalig Terje Sivertsen prsenterte hva Cloud box er, hvordan man kobler seg opp og
hvordan dette brukes. Takk til Terje som stiller opp, det virket som om flere trengte et lite
puff for å komme i gang. Håper at alle som har tilgang til Cloud box kommer til å bruke dette.
SAK 2

Presenterte Mål og Visjoner 2016- 2020.

Det gamle dokumentet som vi har er et godt dokument, så det ble lagt i bunn for det nye. Det
ble bare forandret noe i tekst og slagord. Sender ut dette til Komitèleder og kontaktpersoner
for gjennomlesning og kommetarer før Årsmøtet. Det handler om treningskultur, rekrutering,
Grønn glede, strategi, hvordan skal vi gjøre dette, 1000 fornøyde medlemmer, øke
gjestespillere.

SAK 3
Komiteledere, sportslig leder og IT ansvarlig orienterer om bl.a. aktiviteter,
budsjett og ellers om ting av interesse.
Næringslivskontakt ved Nils Asbjørn Telle: Ikke noe spesielt å berette. Vanskelig med
sponsorer i disse tider.
Seniorkomiteen ved Bjørn Fjeld: Stabil gruppe, har et ok budsjett. Forventer en høyere
aktivitet neste år, siden senior Herre blir satt ned fra 55 til 50 år. Aktiv gruppe med bra
resultat. Vossaturen er fortsatt populær.
Kurskomiteen ved Ole Magne Glesnes: Ikke til stede.
Juniorkomiteen ved Tonje Bru: Har vært vanskelig å lage et budsjett, Vanskelig å ha full
oversikt, mange turer, forskjellige kontoer, antall personer. Har fått god hjelp. Ønsker å øke
juniormedlemmer med vennedag, åpen dag for skoler. Junior brakken er god brukt. Celiann
har vært en fantastisk støtte og hjelper til Juniorgruppen.
Damekomiteen ved Grete Sæterlid: Det er gjennomsnittlig 20 damer på tirsdagsturneringen,
og det er bra. Vanskelig å få nye medlemmer med på turneringene - det jobbes kontinuerlig
med rekruttering. Pink Cup’en ble en suksess som tidligere år – Kanskje kommer den nye
Presidenten til Pink Cupen i 2016. Vil sende ut spørreundersøkelse til damene i klubben.
Herrekomiteen ved Lars Ulveseth: Herre kvelden går bra, mange med på herrekvelden 52
max. Ønsker å lage en billigere herre tur til neste år.(2016) Budsjettet går med et lite
overskudd.
Turneringsleder ved Reidar Sakseide: Budsjettet ok, nesten samme som i 2015.
Turneringene for neste år er lagt ut på hjemmesiden vår.

IT komiteen ved Terje Sivertsen: Budsettet ser ok ut, ikke noe vanskelig budsjett. Mange
brukere på hjemmesiden vår, Facebook er økende.

SAK 6

Eventuelt

Viktig å bruke hjemmesiden vår, være aktive, legge ut bilder med korte kommentarer.
Det er 4 ledige plasser til Spania turen. Retunerer pengene til de som har betalt forskudd og
ikke kan reise, Sotra Golfklubb taper ikke på dette.

Referent.
Alf Gunnar Ellingsen

