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Protokoll styremøte 8 – 2014  
 

Bjaavann, 8. desember 2014 kl. 1900 – 2100 
 
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Oddleiv Moe (OM), Paal Østberg (PØ), Nils Plathe (NP), 
Anni Nybøen (AN), Jan Veikko Granroth (JVG) 
Forfall: Wenche Rosseli (WR),  
Fra adm: Solveig Helgaas (SH) 
Referent: JK 
 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Frist 

0/14 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokollen godkjent. 

  

2/14 Status økonomi/medlemmer 
 

 Har fått ca 25 utmeldinger, noe som er lavere enn normalen på denne tiden. 
Innbetalingene før forfall er noe over nivået over fjoråret. 

 For mye betalt baneleie tidligere år og gaver ifm asfalt- og likviditetslån gjør at 
klubben får et betydelig overskudd i inneværende år. Gavene utgjør 330.000 
kroner så langt. Dette vil styrke egenkapitalen i klubben og baneleien vil også 
styrke likviditeten. 

 For å rekruttere flere medlemmer ønsker styret å se på bedre løsninger for de 
som spiller få runder og derfor er medlem av baner langt unna, samt gjøre 
noe for å få vesentlig flere nye spillere enn vi har fått de siste årene. Det 
jobbes videre med løsninger for dette. 

Enstemmig vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

  

7/14 Status bane 

 
 Det etableres en ny bro i forkant av greenen på hull 12 som et forsøk. Dette 

vil korte ned gangveien fra hull 12 til 13 betydelig. 

 Ifm utfyllingen bak parkeringsplassen vil en fylle ytterligere bak gult teested 
på hull 8 slik at dette kan utvides og forbedres. 

 Kommunen har i brev til klubben gjort rede for at de ikke ønsker å kjøre opp 
løyper på Bjaavann i vinter. Klubben tar kontakt med kommunen for å 
uttrykke ønske om fortsatt løypekjøring på Bjaavann. 

Entemmig vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

  

13/14 Fremtidig organisering 

 
 Det er avklart løsning med SH for å ivareta regnskap og medlemsregister. 

 Lars Idar Plathe tar over som ansvarlig for nettsiden. 

 Det jobbes videre med løsning på marked og kafe. 

Enstemmig vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 
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18/14 
Status refinansiering 
 

 Konstituerende møte i finansieringsutvalget er mandag 15. desember. 

 Det er kommet en rekke gode innspill til utvalget som tas med i det videre 
arbeidet. 

 Foreløpig er Nils Plathe, Carsten Akselsen, Kjell Arnvad, Svein Erik 
Gulbrandsen, Sally Hoff og Per Schønberg med i utvalget. Andre ressurser vil 
involveres ved behov i det videre arbeidet. 

 
Enstemmig vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/15 
Markedsarbeid 2015 
 

 Fokus i 2015 blir på rimelige pakker for å skape aktivitet. 

 Pakkene vil derfor fokusere på kurs for nye medlemmer, medlemskap og 

greenfee-billetter. 

 Det jobbes med å finne en god løsning for organisering av salget. 

Enstemmig vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 

  

 

 

___________________ ____________________ ______________________  
Jakob Kallevik Jan Veikko Granroth  Paal Østberg 
Styreleder 
 
 
 
__________________ _____________________  
Nils Plathe Oddleiv Moe   


