Protokoll – styremøte 04/2018
Bjaavann GK, 14.mai 2018, kl. 18:00 – 20:00
Til stede: Irene H Bakke (IHB), Knut Notland (KN), Per Arne
Haugedal(PAH), Claire Jebsen (CJ), Lasse Eidskrem (LE), Robert
Hansen (RH) og Sally E. Hoff (SEH)
Forfall: Anne Marie Schumann (AMS)
Referent: Sally E. Hoff

Protokoll fra styremøte 03/2018 gjennomgått og signert.
Sak
38/2018
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40/2018
41/2018

42/2018

Kort beskrivelse og action
Daglig leder informerer: Antall medlemmer er økende,
men stadig medlemmer med utestående beløp.
Vi må etterlyse revidert budsjett
Ny nettside på plass i løpet av kort tid
Sommervikarer snart på plass i kafe. Claire og Sally skal
ha møte med en av kandidatene på fredag.
Daglig leder må ha lesetilgang til regnskapet for å kunne
se hvilke utgifter vi har.
Innspill fra dugnadsgjengen på drivingrangen. Flere gode
innspill som vi vil sjekke opp nærmere og evt få inn i
handlingsplanen vår, her nevnes noen (med høyest pri):
Vann må være tilgjengelig ved sesongåpning
Distansemerkene må puttes i rør slik at de kan enkelt
flyttes ved klipping/ballsamling
Flytte stolpene på hø side av drivingrange slik at plukking
blir lettere.
Flere siktemål på rangen
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Avtalen med Hasse og juniorprosjektet signert og sendes
til Hasse. Per Arne Haugedal ny kontakt i styret for
juniorprosjektet. Hasse og Per Ø Svenkerud informeres
SEH
GDPR – hva må vi gjøre i forhold til den nye
personvernlovgivningen fra EU. Golfbox vil presentere
KN
en signert databehandleravtale for sine klubber og ha
singaturer på plass innen 25 mai. Vi avventer mere info
fra NGF og GolfBox. NB! GDPR utsatt til juli for Norge.
Forespørsel fra Senior gruppa ang mulighet for samme
treningsopplegg som de hadde med Gordon i 2017
sesongen.
Styret vedtar at seniorene får samme tilbud om bruk av
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Gordon som de hadde i 2017 sesongen. Lasse Eidskrem
kontakter Oddleif Olsen med nærmere info.
Eventuelt
NGF Lanserer Ta med en venn. Vi melder oss på
Vi må markedsføre våre VTG kurs bedre. Bl.a på FB
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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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