
Referat Styremøte 3 - 2022

Tilstede: Bengt, Tore(på mobil), Jan Magne, Harald, Kjetil, Ørjan og Caroline
Forfall: Egil, Espen og Anders
Dato: 03.05.2022 kl. 17.00 - 19.20
Sted: Interpadel
Referent: Caroline
________________________________________________________________________

Sak 1
Info fra ekstraordinært årsmøte

- gjennomgang av protokollen
- Styret var skuffet over kun 8 oppmøtte på ekstraordinært årsmøte

- Har registrert at flere fikk om bytte av dato i spam folder og har dermed ikke
fått det med seg.

Sak 2
Info fra Sponsorgruppen
Avtaler i boks:
Aceshop
Gjesdal blikk
Gjesdal&røberg
Rørlegger arve nilsen

Caroline har prøvd å fjerne merkene med hjelp i fra medlemmer, Ørjan hjelper med fjerning
av resten av merkene (hull 1, 9 og 20).

Sak 3
Info fra Banebyggegruppen

- Representanter  var ikke tilstede

Sak 4
Reisestøtte:

● Hvor mye skal vi gi?
○ Reisestipend på 3000 - 5000 kr.
○ Den enkelte får beskjed om beløp, men det blir etterbetalt basert på faktiske

utgifter.
○ Trenger noen forskuddsbetaling så må de ta kontakt med styret slik at det kan

vurderes individuelt.
● Hvem skal vi gi til?

○ Reise utenfor Rogaland
○ De som har fått stipend før, vil bli nedprioritert over nyere søkere.



○ Aktive deltakere og bidragsytere i klubben blir prioritert, f.eks. teambuilding og
dugnad ved mange søkere

○ PDGA sanksjonert turnering
● Hva krever vi i retur?

○ Spillere over 18 år må representere klubben i navn og bruke klær med
klubbens logo på. Juniorer må bruke klær med klubbens logo på.

○ De som mottar støtte må sende inn et “reisebrev” med bilder i fra turen.

Harald og Kjetil tar seg av dette. Caroline oppdaterer nettsiden.
15.06.22 blir søknadsfrist for i år. Neste års søknadsfrist(er) blir satt etter budsjettet er
bestemt av årsmøtet.

Sak 5
Vedlikeholdsplan bane

● Hva trenger vi?
○ Nye kantklippere, Ørjan har sendt informasjon til espen, men disse kan ikke

kjøpes inn, før boden blir ferdigstilt og vi har en plass å ha dem.
○ Ørjan jobber med OB pinner hjemme.
○ Satser på en stor dugnad i midten av juni.

● Organisering av enkelt vedlikehold
○ Vi venter på at boden er oppe og går, da organiserer vi opplæring for

medlemmer, henger opp lapp hvor medlemmer skriver opp hva som er blitt
gjort når og av hvem, det vil bli gitt en gulrot for at det skal engasjere
medlemmene.

○ Vi diskuterer dette nærmere når boden er oppe å går.

Sak 6
Pargolf NM

● Info fra Kjetil etter innledende møte med Sola
○ Fordeling av banene

■ Open på en bane
■ Master, junior og dame på den andre banen.
■ Da blir det 1 dag på en bane og 2 dager på den andre

○ Banen skal være klar onsdagen
○ Vi trenger frivillige allerede i fra fredagsmorgen, kanskje også tidligere i uken

til ferdigstilling.
○ Forslag fra gruppen: Dugnad helgen før, med etterløp av pargolf turnering.

Mulig at wildcard kan deles ut til vinnere
○ SDGK tar seg av paypal og inntekter
○ Matsenteret blir på Sandnes, på Sola blir det kun spilling.

■ Må se hvordan det blir med mat, deles ut under runden eller “buffet”,
betalt eller gratis.

○ TD: Det ses på muligheter til innleie utenfor klubben, da det er godt å
separere dette. Det må være to TD’er, da begge banene er i spill.



■ Burde dokumentere hva som forventes av en TD i forhold til kostnad
osv.

○ 50% av påmelding skal i premier, nytt i år fra NAIF.
○ Lov å selge hullsponsorer osv. til turneringen
○ Sigurd tar kontakt med Ølberg camping
○ Jan Magne tar kontakt med Smarthotel og quality
○ Påmeldingen må ut neste helg
○ Caroline hjelper med grafisk og SoMe, men tekst må være ferdig når det

leveres til henne.

Sak 7
Sandnes Open

● Hvem tar lead fra styret?
○ Kjetil tar ansvaret for dette, men involverer medlemmene, slik at vi får en

komite, sponsorgrupper hjelper gledelig til.
○ Tilbyr TD samme premisser som på NC, men rollen må defineres.
○ Foreslår en B-tier over to dager, med tre runder. Slik at vi får en skikkelig

turnering som det er interesse i å reise til.

Sak 8
Sandnes Cup runde 4 og 5

● Sandnes Parkettsliperi ønsker å ta ansvar for runde 4.(SC rd 4 by Sandnes Parkett)
● Er dette en ok måte å løse det på:

○ Dette er supert, da de stiller med ekstra premier osv.
● Skal runde 5 flyttes:

○ Flyttes til 12.06.22

Sak 9
Eventuelt?

- Aldersgrense på Open under ukesgolfen?
- Vi behandler ukesgolfen som idretsfordbundet og da er det 18 års

aldersgrense i open, så lenge der er en juniorgruppe.
- Utlevering av klubbdisker på ukesgolf: Kjetil, Espen og Caroline går igjennom dette.

- Familiemedlemskap er det en disk.
- Ørjan blir ikke med på å organisere ukesgolfer videre, da det er nok arbeid med

banen og sponsorer.
- Ladies day: Yngvild, Trine og Caroline organiserer 18 eller 19 juni
- Vandelsattester søkes om for styret og trenere. Tore ordner til skriv om dette som de

kan bruke. Caroline ser på hvem som trenger dette, i forhold til arkivering av disse.
- Innmelding av styret i klubbadmin må ordnes, Espen ordner dette,
- Er det satt junioransvarlig/gruppe?: Bengt, Harald og Jan Ove er ansvarlige for

juniorer.



- Parkering under ukesgolf: Kjetil tar dette opp med Espen, slik at klubben får tatt dette
opp med kommunen. Hvis vi ikke kan parkere foran Interpadel, så er det for lite
parkeringer. Det står ikke skilter i dag, dermed kan en ikke sanksjoneres.

- Tilbud på turneringstelt: utsettes til neste møte.
- Oppsummering etter turneringer: Det er savnet fra medlemmene våre, at klubben

hedrer medlemmene som deltar rundt om kring. Dette er vi klar over at mangler, så
hvordan kan vi følge dette opp? Bekymret for å gjøre feil, hvis noen blir glemt. Vi
bestemmer oss for å dekke: Nasjonale turneringer, klubbens arrangmenter og VKT
hvor klubben er med. Andre turneringer klarer vi ikke å dekke for øyeblikket, men
styret inviterer medlemmer til å bidra :) Kjetil og Caroline jobber med dette.


