
Referat Styremøte 7 - 2022

Tilstede: Ørjan, Bengt, Caroline, Espen, Egil og Kjetil
Forfall: Tore, Anders, Harald og Jan Magne
Dato: 04.10.2022 kl. 16.00 - 18.20
Sted: Interpadel
Referent: Caroline
________________________________________________________________________

Agenda for møtet:

1. Ikke agenda
Styreleder beklager mangel på agenda før styremøtet i dag, fikk ikke mulighet til det.

2. Oppdatering etter møte med Rogaland idrettsforbund
Espen og Caroline hadde møte med RIF, hvor vi hadde en gjennomgang av klubbens
dokumenter, lover og regler. Vi er ikke i tråd med lovverket i dag og har en del forbedringer,
men de syntes at det er spennende det vi jobber med. I tillegg fikk vi gode innspill på videre
utvikling. Vi ser frem til videre samarbeid med kretsen, men vi har litt vi må ordne på veien:

- Klubben drifter ikke i henhold til lovverket i dag og klubben er nødt til å ha et
ekstraordinært årsmøte for å velge inn gyldig lovverk ihht. NIF, gyldig styre,
valgkomitee og kontrollkomitee, som skal sitte til neste årsmøte i 2023.

- I sammenheng med ekstraordinært årsmøte inviterer vi også til et påfølgende
medlemsmøte hvor vi vil diskutere: Komiteer, plan for neste år og turneringskalender
++

- Frem til ekstraordinært årsmøte må en valgkomitee opprettes med minimum 2 stk,
som blir utnevnt av styret. Disse skal være med å sikre godt valg til ekstraordinært
årsmøte.

- Da det vises seg at vi pr. dagsdato har en ulovlig styresammensetning, dette basert
på klubbens egne vedtekter så går styreleder nå i gang med å omstrukturere styret.
Slik at vi på ekstraordinært årsmøte kan få et styre som er lovlig sammensatt, frem til
årsmøte 2023.

- Vi håper på å få flere damer i styret fremover, for å holde seg til lovverket. Uten dette
må klubben søke om midlertidig dispensasjon.

- Styret er på jakt etter styreleder kandidater til 2023.

3. Hull 5-9: Hva må gjøres her
- Det har vært skade på forbipasserende på hull 7 og styret ser seg nødt til å ta aksjon.
- 3 forslag har kommet inn i fra medlemmene for å forbedre hullene, etter saken ble

tatt opp på medlemssiden på facebook: Endring på hullene, klipping av busker og
synliggjøre gangsti eller omgjøring til en korthullsbane.

- Hull 13b: Har vi et potensielt nytt hull bak hull 13 som kan erstatte lengden på hull 7?



- Da har vi en fullkommen 18 hullsbane som er vanskelig, under turnering (uten
hull 12, 13 og 19). På denne måten har vi også en enklere layout for de som
ønsker det. Flyten vil også bli fin.

- Styret ber Aceshop om å tegne opp et forslag til en 9 hullsbane på baksiden, som
deretter banekomiteen blir tilsendt. Banekomiteen setter seg ned og ser på
potensielle muligheter utover dette forslaget. Endringer på banen må blir presentert
og stemt over under årsmøte.

- I mens arbeidet som er startet med endring pågår, skal vi klippe ned hekker og trær
langs stien for å sørge for bedre sikt.

4. Trening i vinter
Forus sportsenter har ledig kapasitet til 1500 kr. timen for en håndballbane, men kun i helger
kl. 10.00. Dette er ikke optimalt da det er i helger vi kan spille ute i off-season. Arbeid rundt
dette fortsetter, men styret håper at medlemmer kanskje vet om lagerhaller eller lignende. Ta
gjerne kontakt med Kjetil om dere kjenner til noe. Styret venter tilbakemelding i fra
juniortrenerne på inneplass til juniorene.

5. Oppdatering i fra nestleder
Klubbklær
Et medlem har kommet innspill på annen leverandør hvor de har gratis utvikling av nettside,
denne sjekkes ut før vi går videre. Her har vi ok tid, men målet er å ha dette klart til årsmøte
2023.

Årsavslutning:
Ganddal bydelshus er booket, der kommer vi til dekket bort og julebuffet. Trine og Caroline
jobber videre med dette, da det ikke var noen andre som meldte seg til å være med. Det
meste er på plass, da rigging og rydding er inkludert i prisen, så dette gledes! Invitasjon vil
bli sendt ut til alle medlemmer på mail, i tillegg til på facebook i løpet av denne uken. Det vil
være bindende påmelding og frist for påmelding 01.11. Det ble ikke sendt ut en offisiell
spørreundersøkelse, men interessen for dette har vært stor.

Wang Ung:
Vi har fått en ny sponsor, som støtter oss med lån av lokalene deres til møter og klinikker
med medlemmene. Dette ser vi frem til, da vi har sårt manglet en plass for medlemmer å
møtes.

Medlemsklinikker:
6 stk. møtte på første klinikk i Skadeforebygging i regi av Movon og opplegget var veldig bra.
Vi fikk gode tilbakemeldinger fra de som møtte og håper at Movon ønsker å satse på en til,
men kan være at vi var for lite som møtte denne gang.
Neste klinikk blir onsdag 19. oktober kl. 18.00. Les mer her:
https://sdgk.no/arrangement/medlemsklinikk/

Sponsing:
Nye avtaler under utvikling. Sponsorfrokost må avholdes i desember. Sponsorgruppa tar
dette videre.

https://sdgk.no/arrangement/medlemsklinikk/


Møte med Kjell Haver Regnskap:
Bengt og Caroline hadde møte med Kjell Haver regnskap i forrige uke. Det jobbes med
avtale hvor Kjell Haver Regnskap tar over største delen av regnskapsføringen og betaling av
regninger for klubben. På denne måten kan økonomiansvaret sitte hos leder eller nestleder
videre. Venter tilbakemelding fra dem, kostnad må vurderes.


