Protokoll styremøte 1 – 2014
Bjaavann, 11. mars 2014 kl. 1800 – 2100
Til stede: Jakob Kallevik (JK), Nils Plathe (NP), Wenche Rosseli (WR), Oddleiv Moe
(OM), Jan Veikko Granroth (JVG), Paal Østberg (PØ), Anni Nybøen (AN)
Forfall:
Fra adm: Solveig Helgaas (SH)
Referent: JK

Sak

Beskrivelse
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Protokoll fra forrige møte

Ansvarlig

Frist

JK

25. mars

Enstemmig vedtak:
Protokollen er tatt til etterretning.
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Konstituering av styret

Fordeling av arbeidsoppgaver:
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Andelslaget (NP)
Idrett (PØ)
Bane (NP)
Økonomi (JK)
Kafe (WR)
Damegruppe (WR)
Kommunikasjon (OM)
VT100 (OM)
Marked (JVG)
Ansatte (JVG)
Rekruttering (AN)

Status økonomi
Kontingentinnbetalingen er ikke på ønsket nivå. 494 har betalt og 419 har ikke
betalt. Tidligere erfaringer med purringer har hatt begrenset effekt så fokuset er å
mobilisere medlemmene gjennom utvalgene for at alle skal få med flest mulig
også i år.
Marked ligger noe bak budsjett og her er det nødvendig med nye ressurser etter
at Steinar trapper ned.
På kostnadssiden er det god kontroll. Det vurderes enkelte satsinger for
sesongen – satsingene tas opp på utvalgsmøte før endelig konklusjon:


Nye baller på driving range – utsettes til det eventuelt skaffes egen
finansiering på dette.



Betaling med bankkort på driving range – anses å være
selvfinansierende og gjennomføres.



Vurderer i tillegg å ta i bruk booking av nihullssløyfer, betaling av
turneringer på nett, og betalingsautomat for greenfee.

Enstemmig vedtak:
Orienteringen tas til etterretning, og rekruttering tas opp som tema på
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utvalgsmøtet 25. mars.
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NGF Fordelskort
NGF deler ut to fordelskort til Bjaavann Golfklubb. Kortene gir fritt spill på baner i
Norden innenfor noen begrensinger. Basert på innsatsen i 2013 foreslås Oliver
Ågesen som mottaker av kortet i 2014.
Enstemmig vedtak:
Forslag vedtas.
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Bytte av regiontilhørighet
Vi har tidligere tilhørt turneringsregionen Sør-vest, mens vi har tilhørt
kompetansesenteret i Sør-øst. NGF ønsker å harmonisere disse og junior/elite
ønsker å tilhøre Sør-vest. Det foreslås derfor å etterkomme ønsket til junior/elite.
Enstemmig vedtak:
Forslaget vedtas.
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Klubbens forhold til alkohol
Klubbens holdning til alkohol - NGF har kommet med oppdaterte retningslinjer
som vi må forholde oss til:
http://www.idrett.no/tema/folkehelseogskole/nyttunderomrade/Sider/alkohol.aspx
Enstemmig vedtak:
Retningslinjene tas til etterretning.
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Strategi og virksomhetsplan
Gjennomgang av dokumentene slik at alle i styret kjenner disse og at vi ser på
hvilke saker styret skal jobbes systematisk med for at vi skal nå våre mål.
Enstemmig vedtak:
Tas til etterretning.

99/14 Eventuelt
Åpner for NSG-turnering i juli – kan også vurdere andre arrangement.
Satsen for greenfee til bedriftsidretten settes til 175 kr for deres matcher.
Enstemmig vedtak:
Forslagene vedtas
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___________________
Jakob Kallevik
Styreleder

____________________
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__________________
Paal Østberg

_____________________
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Jan Veikko Granroth

