
 

 

 

 

Referat styremøte nr 6/2013  
 
Tid/sted: Tirsdag 20. august 2013 kl 1800-2015 på Austrått. 

Tilstede: Jon Sverre Veel, Astrid Røstad, Eirik Lundemo, Lill Leth-Olsen, Stian Ugelstad og 

Arild Myrvold 

Ikke til stede: 
 
1) Klubbmesterskap 

 Banegruppa tar tak og sørger for at det klippes torsdag og fredag. Paul har også satt opp en 

liste over oppgaver som tas hånd om. 

 Det er besluttet å servere gratis, treretters middag, i Farmors Stue etter konkurransen på 

søndag. Lill ordner bestilling av middag og øvrig bespisning. 

 Det arrangeres grilling på lørdag etter runden, deltakere tar med mat og drikke selv. 

 Premier blir gavekort i klubbens utsalg. 

 Det forslås for turneringsleder at det ved senere turneringer opereres med en frist som er 

satt tidligere i tid, f eks en uke før. Dette for å gi mulighet til å sette inn tiltak tidlig ved liten 

påmelding. 

2) Økonomi 

 Klubben har ca 270 000,- på bok. Dette er ca 150 000,- mer enn i november i fjor.  

 Sponsorarbeidet har brakt inn 87 000,- hittil. Bra jobbet. 

 Klubben har ikke mange fordringer utestående, men regning for klipping kommer snart. 

 Styret skal planlegge, og budsjettere for klipping for neste sesong. Ser på mulighetene til å ha 

en person nesten på full tid i tre måneder. 

 Klubben har fortsatt 37 000,- utestående fra medlemmene. Det er noen medlemsavgifter, og 

ganske mange dugnadsavgifter. Stian har gjort en kjempejobb med å kreve inn penger. 

Tredje krav sendes ut snart. 

 Starte arbeidet med regnskap og budsjett tidlig fram mot årsmøtet. 

3) Sponsor 

 Astrid har laget oversikt over klubbens sponsorer. Arild legger dette inn i et regneark på 

Dropbox. 

 Hjemmeside og reklamevegg må oppdateres. 

i) Arild tar hjemmeside. 

4) Valgkomiteen 

 Sekretær sender formelt oppdrag til valgkomiteen tidlig, med spesifisering av hvilke 

funksjoner som er på valg. 

i) Leder 

ii) Kasserer 

iii) Styremedlem 

iv) 2 varamedlemmer 

5) Æresmedlem 

 Arild lager forslag til statutter til neste styremøte 



 Styret forbereder forslag til årsmøtet. 

 Arild ser på muligheten for å lage en «hall of fame» på hjemmesiden. 

6) Virksomhetsplan 

 Leder og sekretær lager virksomhetsplan som fremlegges for styret og senere årsmøtet 

 Spesielle punkter er turneringsleder og turneringslederkurs og mulighetene for en 

salgsansvarlig. 

7) Konkursbo 

 Klubben har fått tilbud om å kjøpe et konkursbo. Dette inneholder en del helsett, mange 

enkeltkøller, reisebager og baller. 

 Styret har regnet på verdiene og kommet til den konklusjon at klubben vil tjene penger på 

varene dersom vi får kjøpt de for 25 000,- 

 Et enstemmig styre har vedtatt å by kr 25 000,- for konkursboet. 

8) Eventuelt 

 Klubben har 143 medlemmer. 16 har gått VTG og et fjernmedlem har meldt seg inn.  

 Vedlikehold av maskinpark går bra. 

 Adopsjon av hull fungerer dårlig. Må se på tiltak til neste år. 

 Big Spender planlegges en ettermiddag på ukedag. Ikke så sent som i fjor på grunn av mørket. 

9 hull og servering. 

 Arild lager forslag til regler for bedriftskort og sender til Stian og Jon Sverre for 

gjennomgang. 

9) Årsmøte 

 Onsdag 27. november 2013 på Austrått. 

10) Neste møte 

 Neste møte tirsdag 1. oktober 2013 kl 1800.  

 Sted for møte er Næringshagen. 

 

 

Arild Myrvold 

Sekretær 

 


