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Utskrift av Protokoll styremøte 1 – 2015  
 

Kristiansand, 3. mars 2015 kl. 1900-2100 
 
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Paal Østberg (PØ), Irene Bakke (IB), Oddleiv Moe (OM), 
Nils Plathe (NP) 
Forfall: Jon Egil Jøssang (JEJ), Jan Veikko Granroth (JVG) 
Fra adm: Solveig Helgaas (SH) 
 Referent: JK 
 

 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Frist 

0/15 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokollen er godkjent. 

  

2/15 Orientering om økonomi 

Kontingentinngangen er noe høyere enn i 2014 og ca 470 medlemmer har betalt 
så langt. 

Enstemmig vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 

  

3/15 Konstituering av styret med mer 

HCP-Utvalget: Paal Østberg 

Barneidrett: Jakob Kallevik 

Politiattest: Irene Bakke 

Introduksjonskortet: Tor Johannesen 

Arbeidsgiveransvaret: Nils Plathe 

Marked: Jon Egil Jøssang 

Idrett: Paal Østberg – tas raskt møte med junior/elite ift planer for sesongen. 

Økonomi: Jan Veikko Granroth 

Bane: Nils Plathe – dugnad før sesongstart må planlegges. 

Kommunikasjon: Oddleiv Moe 

Nybegynner-/Miljøutvalg: Irene Bakke – hvordan får vi aktivisert de nye? 

Enstemmig vedtak: 

Beslutning som over. 

  

4/15 Møteplan for styret 

Tirsdag 17. mars kl 1900 på Bjaavann 

Tirsdag 7. april kl 1900 på Bjaavann 

Enstemmig vedtak: 

Tas til etterretning. 
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5/15 Status på bane 

Gresset ser foreløpig veldig bra ut og med fortsatt godvær kan det bli tidlig 
åpning. Maskinene er godt vedlikeholdt før sesongen og det skal graves noen 
grøfter før sesongstart. 

Enstemmig vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

  
 
 
 

6/15 Veien til Golf og medlemskap 

Årsmøte har bedt styret se på ordningene for nybegynnere. Lager ny pakke for 
nybegynnere hvor de får gratis nybegynnerkurs og gratis ukentlig trening med å 
melde seg inn. For de som kun ønsker kurs er prisen som tidligere og kan senere 
oppgraderes til fullt medlemskap. 

Enstemmig vedtak: 

Nye pakker markedsføres som over. 

  

7/15 Rangekort til de som betalt før nyttår 

Rangekortet for betalt før nyttår deles ut til alle som har betalt fullt før nyttår. Hvis 
noen med månedsbetaling ønsker rangekort har de anledning til å endre 
medlemskapet og få rangekortet. 

 

Enstemmig vedtak: 

Iverksetter utdeling av kort så snart det er praktisk mulig. 

  

8/15 Reparasjon av veien 

Skadene på veien er såpass store at vi må se på reparasjon av disse. 

Enstemmig vedtak: 

Pris sjekkes med Suvatne. 

 

 

 

SH 

 

 

 

Snarest 

9/15 Drift av klubbhus 

Det jobbes videre med å finne bemanning til kafeen. Det settes inn annonse på 
Finn og NAV. 

Enstemmig vedtak: 

Videre vurdering av driftsform tas når en har sett interessen på annonsene. 
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Snarest 

 

 

___________________ ____________________ ______________________  
Jakob Kallevik Nils Plathe  Paal Østberg 
Styreleder 
 
 
 
__________________ _____________________  
Irene Bakke Oddleiv Moe    
 


