
 

 

 

 

Referat styremøte nr 8/2013  
 
Tid/sted: Torsdag 14. november 2013 kl 1800-2015 på Brekstad. 

Tilstede: Jon Sverre Veel, Astrid Røstad, Lill Leth-Olsen, Stian Ugelstad og Arild Myrvold 

Ikke til stede: Eirik Lundemo 

 
1) Valgkomiteen 

 Valgkomiteen er ennå ikke i mål med å fylle listen med kandidater til valget. Mangler fortsatt 

leder og kasserer.  

 Styret registrerer valgkomiteens problemer, og anmoder om at de fortsetter arbeidet 

ufortrødent.  

2) Økonomi 

 Regnskap og budsjett lagt fram for styret, dette er klart for årsmøtet.  

 Legges i mappe i dropbox «kasserer» slik at styremedlemmene kan se over og kommentere. 

 Klubben har ca 80 000,- i overskudd på budsjettet. 

 Klubben har hatt bra inntjening på sponsorer, ekstra på andre tilskudd og har fått inn 

20 000,- mer på medlemskontingent. 

3) Turneringsleder 

 Arild har sendt ut mail og forespurt om det er noen medlemmer som kan tenke seg 

oppgaven.  

 Foreløpig ingen respons. 

4) Butikk-/salgsansvarlig 

 Arild har sendt ut mail og forespurt om det er noen medlemmer som kan tenke seg 

oppgaven.  

 Ingen respons. 

5) Hall of Fame: 

 Jon Sverre har fått tilbud fra Fosen Tools for å lage en tavle for «Hall of Fame». 

 Prisen blir ca 30 000,-, men klubben går i forhandlinger for å eventuelt få ordnet dette ved 

sponsing, helt eller delvis. 

 Styret vedtok å gå til innkjøp av tavle for «Hall of Fame» med fire mot en stemme. 

6) Virksomhetsplan 

 Virksomhetsplan revidert. 

 Forelegges årsmøtet for godkjenning. 

7) Æresmedlem 

 Styret er enige om å utnevne et æresmedlem på årsmøtet.  

 Dette kunngjøres endelig på årsmøtet. 

8) Budsjett 

 Stian klargjør budsjett til uken før årsmøtet 

 Vedlikehold økes med 10 000,- til 45 000,- 

 Det budsjetteres med 75 000,- til klipping og vedlikehold av banen neste år.  

 Styret foreslår å beholde prisene som de er for neste år. 



 Hovedmedlemmer med adresse utenfor Ørland/Bjugn må også delta på dugnad, eller betale 

dugnadsavgift. 

 Styret må jobbe for å skaffe ny hovedsponsor neste år. 

9) Eventuelt 

 Klubben står på liste hos kommunen dersom det blir aktuelt å selge klubbhuset (HV-brakka) 

 Klubben fortsetter praksisen med å gi gavekort fra eget varelager som premie i turneringer. 

10) Årsmøte 

 Onsdag 27. november 2013 kl 1800 på Nomaden. 

 Jon Sverre sjekker mulighet for data og prosjektør. 

11) Neste møte 

 Neste møte fastsettes av det nye styret.  

Arild Myrvold 

Sekretær 

 


