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Innkalt
Håkon Romuld
Bård Hansen
Hege Duun Nilsen
Solbjørg Moa
Åge Tinko Selvik
Christer Maansson
Svein H. Karlsen

Fork.
HR
BH
HDN
SM
ÅTS
CM
SHN

Funksjon
Styrets leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Til stede
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

Møtende vara

SAKSLISTE
1. Godkjenning av styrereferat fra forrige møte
Godkjent
2. Konstituering av styret
Styret hadde en positiv gjennomgang med fordeling av arbeidsoppgaver. Ansvar og
fullmakter ble fordelt. Grovt sett har styremedlemmene følgende oppgaver:
a) Håkon Romuld
Leder; forberede møter, planlegge utvikling og handlingsplan, ansvarlig søknader,
arbeidsgiveransvar, kontrakter og avtaler, representere klubben utad, økonomisk
ansvar, regnskap, budsjett, innkreving av kontingent, ansvar for resloping av bane.
b) Bård Hansen
Nestleder; leders stedfortreder og støtte, oppfølging av banekomite, leder
sponsorkomite, nye prosjekter, langsiktige planer, utvikling nettsted, kontant med
valgkomiteen.
c) Hege Dunn Nilsen
Medlemsansvarlig; Medlemskartotek, informasjon hjemmeside/FB/tavle
d) Solbjørg Moa
Turneringsansvarlig; kontakt med turneringssponsor, avtaler, premier, legge inn på
Golfbox og på hjemmeside, klargjøre hvem gjør hva når.
e) Svein Håvard
Baneansvarlig; Planlegge banetiltak, vedlikehold av bane og maskiner, koordinere
arbeid, planlegge dugnader
f) Åge Tinko Selvik
VTG-ansvarlig; Planlegge og sørge for trygg gjennomføring, markedsføring,
kursmateriell, oppdatere hjemmeside, organisere fadderordning. Koordinere og
planlegge utdanning av ressurspersoner.
g) Christer Maansson
Treneransvarlig: Organisere og planlegge treninger, avtale med Pro, legge inn
aktivitetrer i kalender
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3. Status maskinpark/utstyr
Svein kom med ønsker om prioritering i forhold til behov for investeringer etter følgende
liste med estimert pris:
a) Traktor med skuff og kraftuttak – brukt ca. 200’
b) Gressklipper med frontaggregat til utslagssteder – Ny ca. 25’
c) Verti-Drain hullpipelufter – ny ca. 150’
d) Dressekorg m/børste – ny ca. 150’
e) Liten tilhenger – brukt ca. 30’
Svein og Bård gjennomgår dette og legger frem forslag til investering/investeringsramme
til neste styremøte. Bård tar også kontakt med Svein på PGM for å høre om det finnes
tilgjengelig utstyr. Samtidig avklares behov for bestilling av frø og gjødsel for sesongen
2016.
I tillegg ble det besluttet at Svein og Bård går gjennom vedlikeholdsbehov for
klippemaskinene våre, får disse nedover til felleskjøpet for skikkelig overhaling. Anslått
kostnad kr. 50’
4. Baneutvikling kommende sesong
Foreløpige prioriteringer:
- Sand på H8 – utvidet FW
- Bark på H7 til v. foran green
- Blinke trær på H7
- Tynne ut bjørkeskog mellom H7 og H8
- Tynne ut trær v utslag H1
5. Aktiviteter i 2016
Tas i neste styremøte
6. Turneringer 2016
Foreløpig er følgende turnering er planlagt og fastsatt dato på:
- Søndag 5. juni - Koment Open
- Onsdag 8. juni – Sponsorturnering
- Lørdag 18. juni – VW Open
- Lørdag 25. juni - Overhalla Open
- Tirsdag 5 juli – BDO Open
- Lørdag 13. august – Scandic Open
- Lørdag 3. og søndag 4. september - Klubbmesterskap
- Søndag 18. september – NA Open
7. Politiattest
Håkon klargjorde for regler omkring politiattest. Han fyller ut skjema og gir til alle
aktuelle kandidater. Hver og en er selv ansvarlig for innsending.
8. Søknad om spillemidler
Gjennomgang av tiltak og planlegging gjøres i neste styremøte. Saken utsettes inntil
videre.
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9. Eventuelt
Ingen saker til behandling.

Neste styremøte avholdes før påske.

Håkon Romuld
Styrets leder

Bård Hansen
Nestleder

Solbjørg Moa
Styremedlem

Åge Tinko Selvik
Styremedlem

Christer Maansson
Styremedlem

Side 3

Hege Duun Nilsen
Styremedlem

Svein H. Karlsen
Styremedlem

