Protokoll - styremøte 06/2016
Bjaavann, 25. mai 2016, kl. 19:30-22:00
Til stede:

Fraværende:
Referent:
Sak

47/2016

48/2016

49/2016

50/2016

51/2016

52/2016

53/2016

Oddleiv Moe (OM), Sally Hoff (SEH),
Claire Jebsen (CJ), Siren Hansen (SH),
Tor Johannessen (TJ) Terje Nilsen (TN),
Lasse Kleven (delvis), Stian Johnsen (delvis)
Jan Åge Nordlie (JÅN)
TN
Ansvarlig Frist

Kort beskrivelse og action
Godkjenning av innkalling og saksliste
Signering av protokoll fra styremøte 05/2016 – signeres på neste styremøte
Treningsstøtte – Mats Ege
Etter anbefaling av landslagstrener Niklas Diethelm gis det 3000 kr i støtte til bruk av Gordon
frem til Mats drar på skole i Stavanger til høsten.
Sally sjekker mulighet for LOS-fond støtte.
Revisjon av satser
Oppdatert tabell for kontingenter og avgifter
(http://www.bjaavanngk.no/info/klubben/20/medlemskap ) ble godkjent
Status – sosiale prosjekter
GGG og Aktiviseringsprosjektet er i full gang. Fantastisk innsats av våre frivillige med Per
Anders Havnes i spissen.
Revidert budsjett Akftiviseringsprosjektet sendes inn snarest
Markedsplan - Fevennen
Fremlagt plan godkjennes. Det gis et knalltilbud i Fevennens fordelsprogram for spill på
fredager i juni: Pakke: 2GF+2niste+bil= 795 kr
Status VTG-kurs
Alle gratis kurs er gjennomført. 34 av deltakerne har så langt meldt seg inn. Stor takk til spesielt
Kari-Anne som har gjort en kjempejobb.
Det gis tilbud om kurs for Vennesla VGS 10-11. juni
Spillerett junior spillere
Foreslår for KGK at 5 junior spillere (fortrinnsvis elitespillere som trener aktivt) fra hver klubb og
som nomineres av klubbens trener eller styre gis gratis gjensidig spillerett.
Forslaget oversendes KGK
Økonomi
Regnskap for årets 4 første måneder ble gjennomgått.
Det er skuffende at vi sammenlignet med fjoråret ligger etter på kontingentinnbetaling.
Det er gjort betydelige innkjøp av innsatsmidler til bane og vi har store utgifter til reservedeler.
Det blir detaljert gjennomgang på neste styremøte midt i juni da vi har et bedre grunnlag med
mai måned inne.
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Neste styremøte mandag 20.06, kl. 18:00

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.
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