
Referat Styremøte 8 - 2022

Tilstede: Bengt, Caroline og Espen
Forfall: Ørjan, Kjetil og Egil
Dato: 01.11.2022 kl. 17.00 - 19.00
Sted: Interpadel Sandnes
Referent: Caroline
________________________________________________________________________

Agenda for møtet:

1. Downsizing av styret
Den interne omorganiseringen i styret har begynt, hvor downsizingen er gjort på et frivillig
basis.Forslag til nytt styre vil blir presentert på ekstraordinært årsmøte.

2.Ekstraordinært årsmøte
- For å få mest mulig til å stille på møtet har vi vært i kontakt med Sola frisbeeklubb

som hadde klubbmesterskap denne dagen. De har vært snille å flyttet dette til dagen
etter.

- Vi venter på navn i fra Rogaland idrettskrets på evt. dirigent.
- Det viktigste for styret et medlemsmøtet i etterkant, hvor vi håper å få en god start på

diskusjonen angående 2023. Da kan vi begynne å forberede. Agenda blir sendt
ut/lagt ut i neste uke.

- Styret møter for en siste gjennomgang lørdag 12.11 kl. 09.45.

3. Nye medlemmer siste kvartal
Skal vi gi medlemmer som melder seg inn i klubben i siste kvartal(?) gratis medlemsskap til
neste år?

- Dette ble stemt ned

4. Årsfest
Per nå er det litt over 30 påmeldte, men vi utvider påmeldingen til 04. november.
Planleggingen er godt i gang, nominasjonene er mange og gode. Vi gleder oss! Vi har
lokalet frem til kl. 02.00.

5. Årsplan
Vi legger ved forslag til årsplan for året 2023 i dette referatet, vi imøteser tilbakemeldinger og
forslag til endringer.



6. Nominasjoner til priser på årsavslutning
Kjetil må klargjøre utdeling til Sandnes Cup og ukesgolf. Bengt ordner pokaler til Sandnes
Cup. Kjetil ordner premier til ukesgolfvinnere.
Styret har hatt gjennomgang av nominasjoner til egne priser i fra styret og avstemmingen
som har kommet fra medlemmene.

7. Endringer på hull 22
Mando på høyre side for å trygge stien, samt hazard nede med stien mot hull 23 for å trygge
denne. Styret spiller det videre til årsmøtet, slik at medlemmene får være med å avgjøre
dette.

8. Klubbledersamling
Caroline og Kjetil representerer SDGK i Oslo denne helgen på samlingen. Det er naturlig å
tro at de vil gjøre endringer i lisensen i fra agendaen, men styret er skeptiske på utvidet
lisens, da vi ikke ser endringer etter årets oppdatering.

9. Vintertrening
Styret har registrert at Kenneth Enoksen har startet et initiativ for å få til innetrening parallelt
med prosessen til styret.Dørheim har opprettet dialog med Enoksen, da styret er positiv til
dette og har tidligere bevilget penger til akkurat dette. Bengt har et forslag om et lokale på
Bryne som vi kan låne gratis, dette spilles inn til Enoksen og Dørheim slik at de kan ta en
avgjørelse på dette.

10. Stadige henvendelser til styret angående juks
Styret har mottatt flere klager angående fleks turneringer som spilles daglig. Da er det
spesifikt på juks av forskjellig art. Medlemmer ønsker at styret skal slå ned på dette, men da
dette er private turneringer i regi av private personer har ikke vi mandat til å gjøre noe. La
det være klart at all form for juks i klubbens offisielle arrangementer (inkludert ukesgolf) vil bli
slått ned på etter føringer i fra PDGA og NIF. Når det gjelder offisielle PDGA turneringer, må
alle tilfeller av juks meldes inn til PDGA Europa som utmåler straff selv.

11. Eventuelt
- Sponsorfrokost tirsdag 22. november: Interpadel kl.08.30 til 10.00. Vi sender ut

invitasjon til alle sponsorene våre. Caroline lager invitasjoner og bestiller frokost.
- Medlemsklinikken i oktober handlet om diskteori 1.0, hvor vi var heldige å ha

gjennomgang av Freddy Haugen. Neste klinikk er den 16. november og vil handle
om diskteori 2.0 hvor vi får “besøk” av Guru sin egen Jonas Tangen Hoff.

- Klubben ligger bakpå med søknader ut mot sponsorer og diverse stønader. Styret er
redd for at vi havner bakpå her, i år som i fjor.



Forslag til årsplan

Sandnes Discgolf Klubb

2022
Måned Hva Hvem tar ansvar?

Januar

1. styremøte for året
Avhold årsmøte
Ferdigstille regnskap
Forslag til budsjett
Forslag til medlemskontigent
Stønadsoversikt for året
Forslag til kalender for året
Oppdatere nettsiden etter årsmøtet
Ferdigstille kalenderen for året

Februar

2. styremøte
Sette ned komiteer
Arbeidsfordeling i styret
Sette sosial kalender
Dugnadskalender?
Medlemskontigent sendes ut
Lisens sendes ut
Opplæring av nye medlemmer i styret
Kick-off før sesongstart
Informasjon til sponsorer

Mars

3. Styremøte
Siste innetrening
Første store dugnad
Sesongstart

April

4. styremøte
Ukesgolf starter
Oppstart av turneringer
Sette rekrutteringsplan
Stønad søknader må inn

Mai
5. styremøte
Familiedag
Stor dugnad

Juni
6. styremøte
Ladies day
Planlegge høsten

Juli Ferie

August 7. styremøte



Planlegging lav sesong
Sponsorarrangement
Nyhetsbrev til medlemmer
Liten dugnad

Septemb
er

9. styremøte
Søknader - penger
Klubbmesterskap

Novemb
er

10. styremøte
Gjennomgang av sesongen
Klargjøre banen til lavsesong
10. styremøte
Ledersamling med seksjonen
Starte innetrening
Planlegge turneringer for året etter
Årsfest
Oppdatere nettsiden for neste år
Budsjett neste år
Sponsorsamling

Desemb
er

Adventsturnering
Oppgjør og regnskap
Julekort til sponsorer, samarbeidspartnere og
medlemmer.
Planlegge årsmøte
Innkalling til årsmøte
Evt. søknader om NM og NC


