Protokoll - styremøte 04/2017
Bjaavann, 24. april 2017, kl. 18:00-20:00
Til stede:

Fraværende:
Referent:

Sak

Terje Nilsen (TN), Tor Johannessen (TJ), Henning Holst (HH), Sally Hoff
(SEH), Claire Jebsen (CJ), Lasse Eidskrem (LE), Esben Hegland (EB)
delvis
Irene Hvalgård Bakke (IHB),
TN

Ansvarlig Frist

Kort beskrivelse og action
Godkjenning og signering av protokoller fra tidligere styremøte.
All den tid klubben ikke har annen administrasjon enn styret, ble mye av tiden brukt på
praktiske, driftsrelaterte saker som ikke refereres. Klubbsekretær Esben Hegland inviteres
fra starten av på alle styremøter
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34/2017
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36/2017

37/2017

38/2017

Økonomi
Kvartalsregnskapet ser greit ut. Ble også presentert på medlemsmøtet som ble avholdt hos
SR-Bank 19. april. Vi har god kontroll og bra likviditet.
Årsmøtets vedtak om tilleggs-kontingent på kr. 250 effektueres.
Drift i klubbhus
Esben orienterte. Åpningstider er alltid et diskusjonstema. I skuldersesongen (frem til i juni)
må vi akseptere kortere åpningstider som i dag er 10-17 på hverdager og 13-17 på
søndager. Spesielt søndager hadde det vært bra med tidligere åpning, men da er vi
avhengig av at flere melder seg til å hjelpe til. Det ses etter timehjelp som vil jobbe i
høysesongen. Menyen ser ut til å falle i smak. Innleid vaskehjelp fungerer bra. Ny, kraftig
støvsuger anskaffes.
Problemer med stabilitet på greenfeemaskinen – vi lager en ny strømtilførsel
Støtte til juniorarbeidet
Søknad fra Juniorutvalget v/Odd Terning ble positivt behandlet og vi registrerer den positive
utvikling i juniorarbeidet og vil gjerne bidra med å stille mer ressurser til disposisjon. I første
omgang ved at klubben stiller 10 timer av Gordons tid til disposisjon for spesialtrening av
juniorspillere (i tillegg til den ukentlige juniortreningen). Tidspunkt og innhold avtales
selvsagt direkte mellom juniorutvalget og Gordon. I tillegg er vi positive til å støtte opp i forb.
med reiseutgifter til juniorturneringer. Vi angir ingen sum her, men oppfordrer til dialog i
forkant slik at vi finner en god kostnadsfordeling.
Ressurstilgang til idrettslig satsning.
Klubben er et idrettslag og vi både ønsker og plikter å legge til rette for idrettslig utvikling.
Økonomien har vært (og fortsatt er) en hemsko i dette arbeidet, men frem mot neste sesong
må det jobbes med planer for idrettslig aktivitet og utvikling.
På kort sikt vil vi kunne bidra med trener ressurser ved at Gordon kan stilles til disposisjon
for juniorene (sak 35/2017), en nyetablert elitegruppe v/Jonas Lønn) og senior elite-gruppe
(+50) v/Oddleif Olsen. Andre enkle tiltak er også mulig. Det gås i dialog med disse
gruppene.
Omarbeiding av hjemmesiden
Vi ønsker at førsteinntrykket av hjemmesiden blir mer markedsrettet. Nå er all fokus på
intern klubbinformasjon. Leverandøren lanserer en ny versjon som skal være klar i mai.
Lasse tar prosjektlederansvaret i samarbeid med Kommunikasjonsutvalget.
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Personalsaker – refereres ikke
Neste styremøte er 15. mai 2017, på Bjaavann

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 signert originalen arkiveres.

Side 1 av 2

Henning Holst

Terje Nilsen

Sally Hoff

Lasse Eidskrem

Claire Jebsen

Side 2 av 2

Tor Johannessen

