
Referat ekstraordinært styremøte nr. 7/17
Tilstede: 
Oddbjørn Sjøvold, Per Kristian Aunet, Aage Rostad, Pål Telnes, Bjørn
Sverre Amdahl Lindis Aardal, Frank Viggo Ingvaldsen, Lena Skar og Bente Feragen
Tid: Tirsdag 07.11.2017 Sted: Klubbhuset

Sak Sak Ansvar Frist

36/17 a) Godkjenning av sakliste 7/17
   Godkjent
b) Godkjenning av referat av 6/ 17
    Godkjent

37/17 Orienteringssaker fra Golfklubben ved ass. DL og
styreleder
Sponsing av drivingrangeballer og matter må følges
opp. 
Sykemelding daglig leder: NAV tar over
avklaringspenger etter 14. november.
Kjetil Pettersen blir styrets representant til Golftinget. 
Hovedsak er greenfee-overenskomsten hvor han på 
vegne av klubben stemmer for.
I tillegg skal han delta på et kurs i Golfbox.

38/17 TIL GODKJENNING Oddbjørn
Regnskap, budsjett og likviditet per dato
a) Styret tar økonomirapporten fra Aage til
     orientering.
b) Forslag om å legge ut deler av varelageret på
    Finn.no.

Bestilling av varer i proshopen suppleres med klær fra
Callaway og Footjoy inntil en verdi av 150 000,- pluss
50 000,- til annet utstyr.
c) Dugnadsbasert drift fra 1. nov 2017 til 28. feb.2018.
d) Golfbox- oppfølging av faktura hos våre Kjetil
    medlemmer. Info til medlemmene må ut sist i

      november. Kjetil betjener golfbox.
e) Sponsorer og ubetalte fakturaer følges opp.
f ) Golfstoreavtalen videreføres.

Aage Rostad forlot møtet etter sak 38/17

Bjørn Sverre Amdahl orienterte om sluttarbeidet på
banen og forlot møtet etter sak 38/17

39/17 Golfmessen 2017 og NAV (eget vedlegg).   
Styret går for forslaget som styreleder har framlagt.  Oddbjørn



40/17 Analyse av SGK Per Kr/ Frank V
Styret ser på organisering i fht status SGK. Per Kristian
og Frank tar saken. Avtaler møte med Oddbjørn.

41/17 Driften tom 31.10. 2017 og drift i nov. og des. 2017     Oddbjørn/Kjetil/Pål
Oddbjørn organiserer dugnadsdriften sammen med Pål
og Kjetil.

42/17 For 2018: sportslig leder, turneringsleder, kursleder
Styret ber valgkomiteen om hjelp til å finne

43/17 Rapporter- innspill- avtale 2018: pro Max Segersten   Oddbjørn 
  Saken tas opp på et senere styremøte. Sette av tid til gjennomgang.  

Avtale med Max 2018 godkjent av styret. 
Avtale med Kjetil for november og desember 2017 godkjent av styret.

44/17 Avtaler med golfklubber   Oddbjørn  
  Vi viderefører avtalene med golfklubbene på redusert greenfee i 2018,
 bortsett fra Storsjøbygden som får 50%.

45/17 Annet 
  a) Årsmelding v/ Bente og Lindis 

b) Valgkomiteen har frist til årsskiftet på å finne kandidater til styret. 
c) Barn og junior. Sponsorstøtte til 2 stk utslagssteder og puttematte ønskes. 
    Styret støtter initiativet og gir klarsignal på at juniorgruppa jobber med

       sponsorer selv. Styret har av økonomiske årsaker ikke anledning 
       til å bidra per dato. 

d) Dugnad på huset tirsdag 14. november kl. 16. 
       Kjetil sender ut mail. 

e) Møte med parkinsonforeninga 08.11.     Oddbjørn
    om flere dagers turnering i mai. 
f ) Neste styremøte i desember 
g) Alarmlista oppdateres slik at Bylund kontaktes ved behov.

…………………… ………………………
Oddbjørn Sjøvold Per Kristian Aunet
…………………………… …………………..…
Frank Viggo Ingvaldsen Tore Halvorsen
………………………… ………………… ……………………..
Bjørn Sverre Amdahl Pål Telnes Bente Feragen


