Protokoll – styremøte 01/2018
Hos Claire, 14. mars 2018, kl. 18:00 – 20:30
Til stede: Irene H Bakke (IHB), Knut Notland (KN), Robert
Hansen (RH), Claire Jebsen (CJ), Anne Marie Schumann (AMS),
Lasse Eidskrem (LE) og Sally E. Hoff (SEH)
Forfall: Per Arne Haugedal(PAH)
Referent: Sally E. Hoff
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Kort beskrivelse og action
Personalsak – refereres ikke
Vedtak: Styreleder får fullmakt til å håndtere denne
saken
Vara for politiattest ansvarlig
Det kreves at vi har en vara for politiattest ansvarlig som
er SEH. Irene H Bakke valgt som vara
Kafe drift – hvilket nivå legger vi oss på i 2018
Styret ønsker at vi skal ligge på samme nivå som i forrige
sesong. Det er ikke hensiktsmessig å endre på dette så
lenge vi ikke har fått en god ramme rundt driften av
kafeen. Det må brukes tid og ressurser på å få en
velfungerende dugnadsgjeng på plass, instrukser for bl.a
ren sone må utarbeides.
RH sjekker med NAV om de har ledige resurser som
trenger arbeidstrening
Barnepass – skal vi tilby dette i noen form for å
tiltrekke flere spillere/kursdeltagere?
Vi ønsker ikke å legge til rette for dette på nåværende
tidspunkt.
Sesongåpning
Åpning blir når banen er klar, vanskelig å se når det blir
nå. Men telt (med møbler), Proshop, marshalltjeneste og
klubbhus må forberedes. Robert sjekker med
rengjøringsbyrået hva det vil koste for ned vask på
kjøkkenet. Resten av klubbhus tas på dugnaden.
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25/2018

Økonomi
Rapport fra økonomiutvalget gjennomgått, det er tidlig
i sesongen men utvalget rapporterer at det er «ingen
grunn til uro basert på disse tall, men tallene viser at
vår lønnsandel av totalen er blitt høy, og som det ble
sagt på årsmøtet må denne økningen dekkes inn med
høyere omsetning»

Det blir i disse dager sendt ut purringer på utestående
medlemskap og spilleavgift. De som ikke har betalt
innen 1.april vil miste nasjonal og lokal spillerett.
Dugnadsavgiften blir også sendt ut.
26/2018
Fokusområder for 2018 – hva ønsker vi id ette styret å
fokusere på (ref Masterplan og Virksomhetsplan)
Banen er det viktigste i klubben. Her har vi et godt
team med Stian i spissen som håndterer dette. Styret
vil fokusere på området rundt klubbhuset – vil prøve å
gjøre dette penere og mere funksjonelt
27/2018
Eventuelt:
Ny hjemmeside på plass til påske
Daglig leder orienterer må innføres som fast punkt på
agendaen for styremøtene
Medlemsmøte blir 26.april hos SR bank
Utstyr som skal brukes på den store vår-dugnaden må
sjekkes
Retningslinjer for styrearbeid utarbeides og vedtas
Order of merit for damer bør gjeninnføres
HMS plan – vi leter fortsatt. Sjekk med Stian
Neste styremøte blir 18.04 på Bjaavann
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Protokollen som publiseres på klubbens hjemmesider er usignert (men godkjent av
deltakerne). Dette for å kunne publisere protokollen raskt. Protokollen signeres normalt på
neste styremøte og den signerte originalen arkiveres.
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