
Referat Styremøte 9 - 2022

Tilstede: Kjetil, Ørjan, Caroline og Espen
Forfall: Bengt og Egil
Dato: 06.12.2022 kl. 17.00 - 19.00
Sted: Interpadel Sandnes
Referent: Caroline
________________________________________________________________________

Agenda for møtet:

1. Årsmøte

Dato for årsmøte blir 28. januar 2023, styremøte for å behandle saker innmeldt til årsmøte
blir tirsdag 17.01.2023 (i stedet for styremøte 03.01.2023). Vi må se på et stort nok lokale,
da det er usikkert på hvor mange vi blir. Noen punkter:

- Valgkomiteen har gitt tilbakemelding om at det fremdeles er ingen som har meldt sin
interesse til ledervervet. Har vi ikke lederkandidat til årsmøte må årsmøtet utsettes til
vi har en lederkandidat klar. Blir dette tilfellet vil vi kun ha en prokura leder og
styrearbeidet vil bli minimalt.

- Styret diskuterer hva som skal til for å få interesse til styreverv, er det på tide å
vurdere type honorar eller annet?

- Det er viktig å få flere damer inn styret, da vi må ha likestilling.

2. Klubbhus

Avtalen om klubbhus var i fare, grunnet uforutsette kostnader i leiekontrakten. Dette fikk
Bengt M Tovslid om forhandlet og vi fikk fortsette med prosjektet. Kenneth Enoksen har fått
fullmakt fra styret til å stå for innkjøp og organisere arbeidet med klubbhuset. Budsjettet til
dette prosjektet er basert på spleis og dugnadsturnering, og utgjør i skrivende stund 52 800
kr.. Han fører regnskap på dette prosjektet, som vil bli fremlagt for styret og på årsmøte.
Kontrakten er på 14 måneder, hvorav 2 måneder er gratis og kan ikke sier opp i løpet av
disse 14 mnd. Det er 3 mnd oppsigelsestid. Overtakelse av klubbhuset blir i midten av
desember.

3. Terminliste

Se terminliste, godkjent av styret. Det blir mye aktivitet og muligheter for medlemmer og
klubb. Terminlisten vil bli oppdatert på nettsiden i løpet av de neste ukene. Kjetil er utnevnt
som leder av turneringskomitee og trenger hjelp av andre medlemmer til å bidra her.
Opplæring og oppfølging vil selvsagt bli gitt. 2023 blir et flott år!



Sandnes cup 1. 25/26 feb
Sandnes cup 2. 18/19 mars
Påskepargolf 9/10 april
Sandnes cup 3. 22/23 april
Sandnes cup 4. 13/14 mai
Pinsepargolf 28/29 mai
Sandnes cup 5. 18/19 juni
Sandnes Open 8/9 Juli
Sandnes cup 6. 19/20 aug
Klubbmesterskap 9/10 sep
Sandnes cup 7. 7/8 okt

Ukesgolf fra midten av mars til slutten av september
Sandnes cup 5 av 7 tellende

4. Klubblogo

Det har vært mye snakk om klubben trenger ny logo, med bakgrunn i mangel på vektorisert
fil av dagens logo og at dagens logo er vanskelig å jobbe med, grunnet detaljnivået.
Styret har oppnevnt en komitee til å komme med forslag til ny logo, medlemmer til komiteen
er kontaktet.

Det er også snakk om å se på navnet til klubben da navnet blir skrevet på fire måter i dag:
Sandnes disc golf klubb (korrekt), Sandnes discgolf klubb, Sandnes disk golf klubb og
Sandnes diskgolf klubb, dette vil bli tatt videre på årsmøte.

5. Klinikk

Klinikk med Bradley Williams blir 22. desember, hvor det jobbes med lokale. Han ønsker å
ha maks 50 stk, da han ønsker å se alle kaste og kunne gi kort individuell tilbakemelding til
dem som er interessert. Klubben dekker kostnaden, men vil ta en egenandel til alle som ikke
er junior i klubben. Klinikken vil kun være for medlemmer i klubben.

Medlemsklinikk for desember er onsdag 14. desember vil bli online. Da vi får storbesøk av
Kalle Vainikka (PDGA Europe Administrator), Leiv Aspén (Norges respresentant og
nestleder i PDGA Europe). Det vil være en minimumsgrense på 10 stk. slik at Kalle og Leiv
ikke kaster bort sin fritid på tre stykker. Påmelding skjer via metrix.

6. Eventuelt
- Julekort: Caroline lager opp julekort til sponsorer
- Sponsorfrokost gikk veldig bra. Sponsorer er positive og gleder seg til neste år.
- Sandnes kommune har behov for et baneforslag til den nye banen, for søknader. Det

er en del restriksjoner for vernet område og sikkerhetssoner. Forslaget blir produsert i
løpet av de neste ukene, men det betyr ikke at banen ender opp slik helt til slutt.


