Protokoll - styremøte 18/2016
Arkivet, 24. januar 2017, kl. 18:00-22:00
Til stede:
Fraværende:
Referent:

Sak

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

136/2016

137/2016
138/2016

139/2016

Nyansettelse – mekaniker/greenkeeper
Konstantinas «Kostas» Nikonorycevas er ansatt i en 9- måneders prosjektstilling som
mekaniker/vaktmester/banearbeider. Han starter 1. mars. Info legges ut på hjemmesiden.

TN

Økonomi
Regnskap er oversendt revisor. Foreløpig resultat ser ut til å bli ca. 500.000 kr

TJ

Moms-refusjon
23. januar ble brev fra Lotteritilsynet til NIF mottatt. Søknaden var avslått pga. for sen
innlevering. Dette var ikke overraskende etter signaler fra Lotteritilsynet. Det er 3 ukers
ankefrist som vi benytter. Tor jobber med NGF/NIF.
Norway Summer Games
Vi deltar sammen med KGK for å holde turnering og profilere golfen under arrangementet i
uke 32. Odd Terning, Terje Nilsen + en til (vi må finne en «ungdomsrepresentant») deltar i
arrangementsgruppe som jobber sammen med KGK.

31.01

TJ

TN

140/2016

Medlemskap/spillerett som honorar for arbeid for klubben
Generelt er klubben meget restriktiv med hensyn til tildeling av gratis medlemskap/spillerett i
klubben. Dog kan det, som tidligere praktisert, innrømmes fritt medlemskap/spillerett til
spesielle inntektsbringende funksjoner som et alternativ til annen betaling.

141/2016

Policy ved sen utmelding
Innrapportering av medlemmer til NIF skjer pr. 31. desember hvert år. Klubbens utlegg for
medlemskap og IT-avgift til Golfforbundet (kr 373,80 i 2016) blir beregnet fra registrerte
medlemskap pr. 31.januar (gjelder fra 20 års alder). Ved utmelding etter denne dato vil
klubben utstede et gebyr på 400 kr som ved betaling fører til at utsendt medlemskapskrav
frafalles (krediteres) og spilleren står fritt til å kunne melde seg inn i annen klubb.

142/2016

Vårdugnaden legges til 25. mars. Legges inn i GolfBox

JÅN

143/2016

Hva med golf-app’er/klokker når banen endres i 2017?
Vi må finne ut hvordan prosedyrene rundt dette er. Kontakter i første omgang NGF.

TN

31.01

144/2016

Medlemsmail
Det sendes snarest ut informasjonsmail til alle medlemmer

TN

31.01

Neste og siste styremøte før årsmøtet, mandag 6. februar 2017, kl. 18 på Arkivet – dette er
dagen før årsmøtepapirene skal publiseres så da må papirene sluttføres og signeres.
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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