
Referat Styremøte 6 - 2022

Tilstede: Ørjan, Bengt, Caroline, Espen, Jan Magne og Kjetil (pr. telefon)
Forfall: Tore, Anders, Harald og Egil
Dato: 06.09.2022 kl. 16.00 - 18.20
Sted: Interpadel
Referent: Caroline
________________________________________________________________________

Agenda for møtet:
1. Info til styret fra de forskjellige undergruppene. Herunder:
- Nestleder
Har oppdatering via sakene i agendaen.
- Sponsorgruppen

Jobber med en kampanje med Bankers, mer vising av våre sponsorer, og en
sponsorsamling i oktober/november.
- Banebyggegruppen

Befaring onsdag 07.09.2022, for å se om det er områder som vi ikke kan gjøre noe
med.

- Turneringsgruppen
Klubbemesterskapet er i helga, Kjetil vil være til stede. Se egen sak.

- Ørjan(vedlikehold)
Et tre som må tas ned - motorsag må ha vedlikehold
Nytt skilt må bestilles på hull
Skeiane: Er snakk om litt endring på hull. Bengt holder kommunikasjonen med
kommunen.

2. Klubbmesterskap
- PDGA er klart og påmeldingen går bra.
- Kjetil skriver ned hva som må bli gjort og fordeler oppgavene. Dette blir lagt på

styresiden på facebook.
- Bengt ordner pokaler til klubbmestere både menn og dame (uavhengig av klasse), i

tillegg til en vandreplakk til klubben.
- Vi har 20 000 kr. i budsjett til mesterskapet og ønsker å bruke disse, i tillegg til

premier fra sponsorer og en signert disc i fra PCS Sula Open.

3. Oppklaring fra forrige referat angående Sandnes Cup
Presisering i fra forrige referat: Det er ikke jobben som er gjort av medlemmene som bidro til
å gjennomføre Sandnes cupen vi i styret anser som en fiasko. Det er planen og
gjennomføringen til styreleder Espen Lockert, der målet var å få engasjert så mange
forskjellige klubbmedlemmer som mulig. Vi i styret herunder styreleder beklager på det
dypeste at ordlyden i forrige referat kunne oppfattes som om at jobben som var gjort, ikke
var god nok.

4. Klubbklær



- Caroline har påbegynt samarbeid med Pro Melings og trenger godkjennelse av styret til en
engangskostnad på 11 000,- ifm opprettelse av nettbutikk.
Dette godkjennes av styret og Caroline fortsetter arbeidet. Hun trenger medlemmer som er
interessert i å være med å velge ut sortiment til nettbutikken. Espen har fått tak i 16 store og
16 små logoer til å printe på klær. De er på størrelse med de på dagens klubbklær. De som
er interessert i dette kan ta kontakt med Caroline.

5. Klubbtur
- Avlyses i år og flyttes til neste år, grunnet varierende værforhold så sent på året. Arbeidet
rundt en internasjonal tur og en nasjonal tur har begynt for 2023. I forhold til sosialt i år, så er
det planer for samlinger i off-season med klinikker og en klubbavslutning i november.

6. Erstatte økonomiansvarlig i styret
- Anders ønsker å trekke seg grunnet private forhold og er ferdig som økonomiansvarlig
01.10.2022.
Styret etterlyser en midlertidig arvtaker, frem til årsmøtet. Caroline legger ut melding på
medlemsgruppen på facebook i håp om at noen kan bidra. Det vil bli gitt god opplæring og
oppfølging til arvtaker av Anders. Leder og nestleder vil også støtte opp.

7. Haver regnskap
- Anders har fått tilbud fra Haver Regnskap hvor de påtar seg en større rolle i regnskapet til
klubben
Skal vi bruke penger på dette, eller skal vi håndtere det selv? Bengt tar kontakt videre og
avtaler et møte mellom Haver og klubben, hvor Bengt og Caroline stiller fra styret..

8. Innetrening i vintersesongen
- Hvor skal vi ha det, når skal vi ha det og hvem skal få hovedansvaret for gjennomføring?
Det er noen lokaler styremedlemmer vet om, som kan være tilgjengelig, men vi mangler
trenere og noen som kan ta ansvaret for dette. Styret ser for seg en gruppe av 3-4
medlemmer som tar ansvaret for lokalet og opplegget under off-season. Kjetil jobber videre
med å finne en plass og hører med medlemmer om det er noen som interessert. Er det
ingen medlemmer som kan stå ansvarlig for dette, vil det ikke bli innetrening denne
off-season.

9. Årsmøte og styresammensetning
- Styrets form og farge bør revurderes til årsmøtet. Antall medlemmer og ansvarsområder
må bestemmes og utformes.

- Det er 10 styremedlemmer i dag og styret er veldig fokusert på daglige oppgaver,
noe som gjør det vanskelig å jobbe fremoverlent og sørge for videre utvikling av
klubben og klubbens medlemmer.
- Det foreslås at styret blir bestående av Leder, nestleder, 3 styremedlem og ett
varamedlem. Og supplementert med komiteer som kan holde orden på spesifikke
oppgaver, f.eks. turneringsgruppe, banegruppe, sosiale arrangement, teambuilding
og medlemsgruppe (trening, utvikling, rekruttering).
- I tillegg må vi ha en:

Kontrollkomite bestående av leder, medlem og en vara.
Valgkomite bestående av leder, medlem og en vara.



- Kan/bør/skal vi flytte årsmøtet til november i år for å gi nytt styre bedre tid før sesongstart?
Dette kan vi ikke gjøre grunnet lovverket til idrettslag for Norge. Caroline vil se på
mulighetene videre i sammen med Rogaland idrettskrets, men styret vurderer å ha et
medlemsmøte i oktober, for å så avholde et ekstraordinært årsmøte i november for å få på
plass vedtektsendringer. På denne måten kan vi få mer igjen i fra off-season og
medlemmene kan komme med mer innspill.

- Kartlegging av styret til neste år er i gang: Det er 6 stykker som har ett år igjen etter dette,
og fire som er på valg, inkludert ledervervet. Det er flere i styret som kunne tenke seg å
heller sitte i en komite i stedet for som styremedlem.

10. Årsfest/Sesongavslutning
- Vi må sette et budsjett for dette:
Det må være et minimum av 50 personer som ønsker å være med på dette, med en maks
egenandel på 250 kr. pr. person. Det sendes ut en spørreundersøkelse blant medlemmene
for å se på engasjement rundt dette. Arrangementet avsluttes offisielt kl. 21.00, slik at alle
medlemmer kan delta. Det foreslås å ta et ekstraordinært årsmøte i sammenheng med
dette, tidligere på dagen.

11. Innmeldte saker fra medlemmer
- Sak i kommentarfeltet angående søknad blir undersøkt videre.
Ellers ingen saker.

12. Eventuelt
- Vestkysttouren: Fint vær og god stemning i helgen, men ansvarsfordelingen må

presiseres på god tid i forhånd.
- Når blir det nye trener kurser i diskgolf? Det er viktig å få flere godkjente trenere i

klubben.
- Vi får låne Wang Ung sine lokaler til møte 1 gang i måneden, for å holde medlems

klinikker i off-season. Caroline skal ha møte med dem i nærmeste fremtid. Dette
betyr at klinikkene kan planlegges skikkelig fremover, da vi har et fast lokale.


