Protokoll - styremøte 16/2016
Arkivet, 5. desember 2016, kl. 18:00-20:30
Til stede:
Fraværende:
Referent:

Sak

Claire Jebsen (CJ), Tor Johannessen (TJ), Terje Nilsen (TN),
Jan Åge Nordlie (JÅN), Oddleiv Moe (OM), Sally Hoff (SEH)
Siren Hansen (sykdom)
TN

Ansvarlig Frist

Kort beskrivelse og action
Godkjenning og signering av protokoller fra tidligere styremøter.
All den tid klubben ikke har annen administrasjon enn styret, ble mye av tiden brukt på
praktiske, driftsrelaterte saker som ikke refereres.

123/2016

Klubbsekretær
Det er utarbeidet en kort stillingsinnstruks/annonse for en betalt administrativ ressurs i en
prosjektstilling for neste sesong (6 måneder). Denne publiseres på hjemmeside og
Facebook. Det ansettes ingen før Årsmøtets godkjenning av en slik stilling og det tas
forbehold om dette i annonsen.

TN

15.12

TN

10.12

SEH/JÅN

5.1.2017

TN

06.12

Golfbiler
Det er anskaffet to biler til. Det etableres ny carport/garasje/ladestasjon.

JÅN

1.5.2017

Drivingrange
Det kjøpes inn nye utslagsmatter

TN

1.3.2017

124/2016

Årsmøte 2017
Det avholdes Årsmøte tirsdag 14. februar 2017. Lokale avgjøres senere.
Valgkomiteen informeres

125/2016

Proshop
Ramme for «oppstartsinnkjøp» settes til maksimalt 350’. Viktig at vi får ordninger som gir
oss mulighet til enkelt å supplere vareutvalget gjennom sesongen.

126/2016

Økonomi
Under kontroll. Venter spent på hva mva-refusjonen blir.

127/2016

Norway Summer Games
Spennende arrangement under planlegging for idrettsungdom i august 2017. Vi signerer
intensjonsavtale og søker å få Narvesen Tour i uke 32

128/2016

Samarbeid mellom Sørlandsklubbene
Fra samarbeidsmøte i Mandal 23.11:



129/2016

Graveprosjekter
Bjarne Suvatne & Sønner engasjeres til




130/2016
131/2016

Sørlandsuga 2017 arrangeres 25.9 – 9.10 med knalltilbud til hverandres
medlemmer
Rabatter og betingelser for NSG søkes standardisert i klubbene

Oppsetting av stolper for sikringsnett på hull 7
Ny vei mellom klubbhus og tee 8
Nytt treningsfelt på utfylt areal ved parkeringsplassen

Neste styremøte, torsdag 5. januar 2017
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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