
Referat fra styremøte

Referat fra styremøte i Sandnes Disc Golf Klubb

Møtenummer: 1/2022
Dato: 15/03-22
Kl: 17:00-20:00
Sted: Interpadel

Til stede: Espen Lockert, Ørjan Brekke, Caroline Egeland, Kjetil Dørheim
Forfall: Jan Magne Østebø, Anders Beckwith, Tore Røed, Bengt Tovslid, Harald
Nedrelid, Egil Sætren

Sakliste

Sak 1 Økonomi/Budsjett
Sak 2 Organisering av styret - oppgavefordeling

Orienteringssaker:

Møteplan styret

Faste møter 1. tirsdag i måneden, med unntak av Juli.
Møte 2/2022 Tirsdag  05.04.2022, kl: 1700-1900 på (TBD)
Møte 3/2022 Tirsdag  03.05.2022, kl: 1700-1900 på (TBD)
Møte 4/2022 Tirsdag  07.06.2022, kl: 1700-1900 på (TBD)
Møte 5/2022   Tirsdag  02.08.2022, kl: 1700-1900 på (TBD)
Møte 6/2022   Tirsdag  06.09.2022, kl: 1700-1900 på (TBD)
Møte 7/2022   Tirsdag  04.10.2022, kl: 1700-1900 på (TBD)
Møte 8/2022   Tirsdag  01.11.2022, kl: 1700-1900 på (TBD)
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Sak 1 Økonomi

Bakgrunn: Regnskapet for 2021 ble ikke godkjent av årsmøtet, dette må utbedres innen
1.mai 2022 til ekstraordinært årsmøte.

Vedtak: Utsettes til neste møte.

Sak 2 Organisering av styret

Bakgrunn: Per dags dato så er styret fullstendig uorganisert. Vi må opprette et
organisasjonskart som fremlegges på ekstraordinært årsmøte.

Vedtak: Espen utformer et forslag til organisasjonskart hvor roller og ansvar tildeles
den enkelte.

Sak 3 Klubbklær

Bakgrunn: Klubben trenger nytt opplegg rundt klubbklær.

Vedtak: Caroline sjekker muligheter for nye leverandører og presenterer dette på et
senere møte.

Sak 3 Hovedsponsor

Bakgrunn: Årsmøtet ønsker at styret skal forsøke en hovedsponsor for klubben.

Vedtak: Styret har nedsatt en kommisjon bestående av Caroline, Ørjan, Bengt, Jan
Magne og Tore. Caroline kaller inn til eget møte med disse.

Sak 4 Kommunikasjonsutfordringer

Bakgrunn: Styret har fått tilbakemeldinger på at kommunikasjonsflyten i klubben er for
dårlig. Vi mangler et godt forum for å nå samtlige medlemmer på en god måte.

Vedtak: Espen vasker medlemslistene når han har hatt handover/takerover med Jarle,
hvor han fysisk ringer og snakker med samtlige medlemmer for å oppdatere
kontaktinformasjon(herunder epost) slik at den stemmer. Styret oppretter også et eget
forum på Facebook som vil være eksklusivt for medlemmer i klubben, hvor de kan
motta tidsriktig informasjon, samt aktivt delta i åpne diskusjoner. Dersom man melder
seg ut av klubben, blir man også fjernet fra gruppen.

Sak 5 Nytt fast punkt på saksliste til styremøte
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Bakgrunn: Hele styret bør holdes informert om hva som rører seg blant våre
medlemmer og kommunikasjon med disse og andre. Ikke alle har/trenger/skal ha/vil ha
tilgang til alle kommunikasjonsplattformer og da er det viktig at relevant informasjon
videreformidles til samtlige styremedlemmer.

Vedtak: Vi legger inn et fast punkt i styremøtene hvor vi oppsummerer forrige måneds
informasjon.

Sak 6 Nestleder

Bakgrunn: Styret har per dags dato ingen person i nestlederrollen. Dette gjør oss noe
sårbar dersom leder ikke kan delta på møter og andre aktiviteter.

Vedtak: Diskuteres ved neste styremøte hvor vi finner en kandidat som går inn som
fungerende nestleder frem til ekstraordinært årsmøte.

Sak 7 Ukesgolf

Bakgrunn: Vi trenger ansvarlige for ukesgolfen, samt oppstartsdato.

Vedtak: Oppstart ukesgolfen er 30.03.22, og ansvaret for ukesgolfen deles mellom Kjetil,
Ørjan og Tore.

Sak 8 Vedlikehold av egen bane

Bakgrunn: Årsmøtet har gitt styre mandat til å legge en plan for vedlikehold av egen
bane. Herunder utforske muligheter for å eventuelt leie inn eksterne aktører til å ta
deler av vedlikeholdet.

Vedtak: Ørjan og Caroline lager flere forslag til løsninger og legger dette frem på neste
styremøte.

Sak 9 Teambuilding

Bakgrunn: Årsmøtet bestemte at vi skal fortsette med teambuildinger som før, og det var
flere som etterlyste en form for organisering og informasjon, som gjorde det mulig for flere
av medlemmene i klubben å bidra inn her.

Vedtak: Espen tar over ansvaret for teambuilding fra Jarle, og legger frem en plan for
organisering av dette på neste styremøte.

Sak 10 Banebygging
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Bakgrunn: Klubben er i dialog med kommunen om å bygge ny bane. Årsmøtet satte en
egen kommisjon bestående av: Egil Sætren, Michael Dehar, Remi Kvalvik, Markus
Ånensen, Freddy Haugen, Yngvild Sudmann og Kenneth Enoksen.

Vedtak: Egil kaller inn til eget møte med ovennevnte medlemmer og holder styret
informert om progresjonen.

Sak 11 Klubb adm

Bakgrunn: Per nå så er klubbrettigheter ikke overført til nytt styre, herunder Brønnøysund,
bank, klubbadmin og org.adresse. Nytt styre bør også opprette dialog med ansvarlige i
kommunen.

Vedtak: Espen går i dialog med Jarle og Remi for å fikse dette.
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