Styremøte Norsjø golfklubb onsdag 15 mars 2017.
Tilstede: Svein, Gunnar, Knut, Arne Isak, Ragnar, Silje og Inger-Lise
Lisbeth og Gro meldt forfall.
Referat 2.
Sak 9/17: Referat fra styremøte 15.2
Kommentar: Gunnar var med på møtet - står ikke i referatet.
Sak 10/17: Silje – ad skolebesøk mm
Diskusjon om opplegg: Enighet om følgende:
-

Svein kontakter Knut Moe for bidrag til å formidle kontakt mot skoler
Vi prøver med en skole i første omgang: Holla skole
Silje utarbeider et forslag på opplegg og tidspunkt – samarbeider med Ragnar for å
finne en person til som kan være med (ungdom)
Og setter i gang! Bare å ta kontakt med styret

Sak 11/17: Inger-Lise – prosjekt ivaretakelse NGF
Kort gjennomgang av prosjektet:
-

-

Inger-Lise formidler informasjon fra prosjektet til styremedlemmene/Anneli og SiljeFint hvis styremedlemmene følger med.
Anneli og Inger-Lise var på møte Gardermoen- interessant og mange gode ideer som
også kommer inn på facebook.
Målgruppe: hcp>26: barn 6-12 år, ungdom 13-19 år, unge voksne20-35 år, voksne
+36 år
Jenter og kvinner som spillere og ressurser ( jmf. powerpoint sendt
styremedlemmene)
Møte med kontaktperson for prosjektet Sven Erik Hansen: 25 april kl.16.30,
klubbhuset Bø. (Inger-Lise har sendt mail om dette)
Ellers er vi i gang med prosjektet gjennom handlingsplanen vedtatt på årsmøtet!

Sak 12/17: Søknader – prioriteringer ved tildeling av midler
Søknad Sparebankstiftelsen sendt styremedlemmene med mange gode innspill/saker (god
søknad) Avventer resultat. I den sammenheng diskusjon om hjemmesiden som må være
oppdatert og jobbes med kontinuerlig. Ragnar viste til henvendelse om 3 D film, gir
tilbakemelding om interesse. (gratis)
Sak 13/17: Politiattester/ Brønnøysundregisteret – melding
Alle bør levere dette til neste styremøte! Mangler noen fra styret m.h.t.
Brønnøysundregistret, Ragnar ordner opp.

Sak 14/17: Nome Idrettsråd – referat og lederpris
Svein deltok på møte i Nome idrettsråd. Skjerpet rapportering av regnskap/vedlegg. Årsmøte
24 april klubbhuset USF, kl.19.00. Vi bør delta.
Sak 15/17: Spilleform klubbmesterskapet
Vedtak: Klubbmesterskapet kjøres samlet 26 og 27 august. Svein formidler til
turneringskomiteen. Få til et arrangement som trekker mange og samler medlemmer/grilling
m.m.
Sak 16/17: Status medlemskap
Ragnar: Foreløpig innbetalinger som tidligere. Få som har reagert på økning på kontingent
for noen. Noen nye medlemmer. Gjenoppta greenfeesamarbeide med aktuelle klubber.
Forslag: Gunnar, Svein og Ragnar jobber med å finne ut årsaker til utmelding/utarbeider et
forslag på hvordan dette kan gjøres og handling!

Sak 17/17: Eventuelt
-

-

Sauherad –dagene og stand: Bra vi var med! Kan bli bedre som stand, vafler/et
område som trekker folk!
Åpen dag 27 og 28 mai: Styret engasjerer seg i åpen dag, i samarbeide med
Seniorgolfen som har et opplegg. Tidspunkt og dag kommer vi tilbake til, men må
koordineres med Norsk Seniorgolf og turnering (kl.11-14.)
Ragnar: Informasjon om golfbanen på golfsiden.com! Får bidrag til tekst!

Neste møte:
Tirsdag 25 april fra kl.16.30 på klubbhuset.
Sak 1: Prosjekt Ivaretakelse fra 16.30-18.00.
Styremøte fra kl.18.00!
Hilsen
Inger-Lise (refererent)

