Styret i Norsjø golfklubb
Referat fra møte onsdag 15 februar 2017 kl.17.00-19.30
Tilstede:
Svein, Lisbeth, Gro, Knut, Inger-Lise
Mattias og Ragnar. Hans fra kl.18.00!
Svein ønsket velkommen til første møte etter årsmøtet og med ham som leder/ kort orientering fra
alle hva vi gjør og hvem vi er!
Så i gang med møtet:
Saker:
1/17: Styrets sammensetning:
Svein: leder
Konklusjon:
Inger-Lise/Gro: referent
Knut: kasserer fra juli/august (Jan Lepperød blir spurt om å ta regnskapet fram til da – Svein)

2/17: Forholdet parken og klubben
Mathias og Ragnar orienterte. Noen arbeidsoppgaver går i hverandre.
Arbeidsoppgavene er regulert i avtale, både for klubben og parken.
Svein vil delta på møtene i parken noe som vil innebære nærmere avklaring. Eksempler på tiltak som
kan gå i hverandre: markedsføring/tilskudd og søknader. Viktig med god kommunikasjon-felles mål!
Det har vært to møter med repr. fra tidligere styre og parken før jul med utgangspunkt i felles
forståelse og handlingsplanen!
Konklusjon:
Viktig at styret er oppmerksomme og klare over ansvarsforholdet og at det er god kommunikasjon.

3/17: Regnskap og budsjett
Gjennomgang – vedtatt budsjett med overskudd! Et mål!

4/17: Informasjon om medlemsavgifter til medlemmene:
Økning først og fremst for de med aksje (spillerett)
Konklusjon:
God informasjon til medlemmene når faktura sendes ut! Ragnar og Svein har kontakt!

Sak5/17: Møte i Nome Idrettsråd
Konklusjon:
Svein møter i Nome Idrettsråd tirsdag 21 februar kl.18.00 da Gro ikke kan.

Sak 6/17: Møte med Hans fra markedskomiteen:
Søkt midler fra UDI- tilskudd til aktiviteter for barn i mottak!
-

Kopi av søknaden sendes alle i styret som orientering.

Oppfølging av hjertestarter er i gang!
Søknad til Sparebankstiftelsen: Diskusjon om tema:
-

Dronefilm (Svein tar kontakt med Jostein Sageie)
Fornyelse av knøtte/barneutstyr ( Ragnar /Mattias gir oversikt over behov/kostnad)
Snakk om flere sett golf til nybegynnere/andre som kan ha glede av det
Utstillingsmonter
Arena for aktivitet: tursti/telt, klubbhuset( forslag)

Konklusjon:
Svein, Mattias, og Hans jobber sammen om en søknad!
Sak 7/17: Gjennomgang av handlingsplanen.
Silje og Anneli inviteres på neste møte.( Inger-Lise)
Lisbeth tar kontakt med seniorgruppa (Halvor)- tidspunkt for åpen dag.
Konklusjon.
Planen følges opp på senere møte, med de overnevnte som også blir invitert.

Sak 8/17: Møteplan:
Onsdag 15 mars kl.17.30 på Høgskolen, campus Bø
Tirsdag 25 april kl17.00 på klubbhuset
Tirsdag 30 mai kl.17.00 på klubbhuset.

Ellers som ble snakket om:
Telemarksveka … vår evt. involvering – involverte sjekker!
(I tillegg skal Inger-Lise og Anneli på « Kick-off samling Prosjekt Ivaretakelse kommende søndag 19/2 i
regi av golfforbundet).

Styremedlemmer ( tar bare med navn og mobil) adressen på maillisten.

Svein Arntsen: 97590083
Lisbeth Marum Skjelbred: 90765413
Gro Kabbe: 47274095
Knut Kåsin: 91146695
Inger-Lise E. Bergan: 97197265
Gunnar Kleppen: 90101080
Mattias Andreasson: 41541511
Ragnar Kisfoss: 45026615

Hilsen Inger-Lise (referent)

