Protokoll – styremøte 09/2018
På Bjaavann, 09. okt 2018, kl. 18:00 – 20:00
Til stede: Sally E. Hoff (SEH), Irene H Bakke (IHB), Per Arne
Haugedal(PAH), Claire Jebsen (CJ), Knut Notland (KN) og Lasse
Eidskrem (LE),
Forfall: Anne Marie Schumann (AMS),
Referent: Sally E. Hoff

Protokoll fra styremøte 08/2018 gjennomgått og signert.
Sak
77/2018

Kort beskrivelse og action
Ansvarlig Frist
Juniorutvalget informerer v/Per Ø Svenkerud
Leder av juniorutvalget presenterte sin foreløpige
oppsummering fra utvalget (endelig rapport blir å finne i
årsrapporten vår). Ønsker flere aktive juniorer. Har et
godt samarbeid med KGK.
Vedtak:
Juniorutv innvilget kr 2.500 til simulator trening.
Juniorutv innvilget kr 2.500 til sesongavslutning
Juniorutvalget får mandat til å sondere muligheten for PØS
17.10.18
et tettere samarbeid med KGK junioravd.

78/2018

Status likviditet
Krav om refusjon er enda ikke ferdig for innsendelse til
Naturskadefondet. Dette påvirker likviditeten vår.
Vedtak:
Vi søker om kassakreditt i SR bank ut året for å sikre
likviditeten til vi får utbetalinger fra Naturskadefondet.
Status Golfbox
Tilsynelatende fremdeles mye utestående hos
medlemmer. Ikke alle tall er reelle. Økonomi avd v/
Oscar Jebsen går gjennom, purrer og retter.
Helgevakt klubbhus/kafé
Vi ønsker å holde klubbhus/kafé åpent i helgene resten
av sesongen. Legger ut nyhet om helgeåpent.
Forberedelser valgkomiteen
Valgkomiteen kommer på neste styremøte. Alle må
tenke over hvilken rolle de ønsker å inneha kommende
sesong og vi må finne navn og foreslå for valgkomiteen.
Sally, Irene, Claire og Lasse er på valg.

79/2018

80/2018

81/2018

SEH

17.10.18

SEH

01.12

SEH

Alle

17.10

82/2018

Eventuelt
- Telefonvakt
Telefonen må bemannes, får gå på omgang
- Julelunsj
Avtale dato for Julelunsj med greenkeeper
- Oppdater hjemmeside med info om banekomite
Neste styremøte er planlagt 07.11 kl. 18.00 på Bjaavann

SEH

07.11

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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