
 

 

 

 

Referat styremøte nr 01/2014 

 
Tid/sted: Onsdag 22.01 i Mårveien 11, Bjugn 

Tilstede:  Lill Leth-Olsen, Arnold Kristensen, Vegar Mollan, Eirik Lundemo, Arild Myrvold og 

Randi Braa 

 
1) Årsmøte 

 Årsmøtet vårt ble ikke godkjent i henhold til idrettsforbundet sine regler, og årsaken er at det 

ble holdt for tidlig. Nytt møte er foreslått den 26. februar, kl 19, og sannsynligvis på 

Nomaden. Regnskapet skal opp til godkjenning på årsmøtet, og valgkomiteen er bedt om å 

ha to nye varamedlemmer og ny revisor klar innen den tid. 

2) Fordeling av oppgaver 

 Lill tar ansvar for aktivitetskomiteen, og alle oppfordres til å finne ny turneringsleder. 

Tidligere har Paul hatt ansvaret for stort sett alle turneringene, men dette er en oppgave som 

kan fordeles på flere medlemmer. Paul har sagt seg villig til å fremdeles ha 

klubbmesterskapet. Å ta på seg ansvar for turneringer kan inngå som en del av 

dugnadsinnsatsen.  

3) Ansettelse 

 Marius fra Litauen blir ansatt som klubbens første Greenkeeper. Eirik tar ansvaret for 

kontraktskriving og betingelser. 

4) Mobiltelefonkampanje (Avtale gjennom Norges idrettsforbund og Telenor) 

 Fram til 15 juni tar klubben imot brukte mobiltelefoner. Vi får 25 kr pr stk. Disse telefonene 

går til gjenbruk i Afrika og Asia. Vi oppfordrer alle medlemmene til å delta. Hvem som skal ha 

ansvaret for mottak av telefoner kommer vi tilbake til. 

5) Annonsering i Menighetsbladet 

 Vi ser ikke lenger noen hensikt i å betale for annonser i Menighetsbladet, så denne posten 

går ut. 

6) Drivingrange 

 Det er kommet inn forslag om bygging av leskur. Det er en budsjettsak, og vil bli tatt opp i 

løpet av neste år. 

7) Studentrabatt 

 Det finnes studenter som gjester banen i ferien, og de etterlyser rabatter, noe som er vanlig på 

andre arenaer. Dette synes vi er en god ide, og forslaget vårt er halv pris av ordinær 

medlemsavgift. Studentene må selvfølgelig kunne forevise studentbevis. I tillegg synes vi det 

er naturlig med en øvre aldersgrense på 30 år. 

8) Eventuelt 

 Det er ønskelig å få til en ordning for faste tider til salg av utstyr. Kanskje kan dette være en 

sak for damegruppa. For eks faste tider på lørdager der noen (på omgang) tar ansvar for salg 

av baller/hansker etc, og eventuelt utleie av køller. 

 Flere medlemmer ønsker skap. Det er ikke plass til flere skap per i dag, men det kan kanskje 

være en ide å kjøpe en gammel brakke til formålet. 



9) Neste styremøte: Onsdag 5. mars kl 19, samme sted. 

 

 

Randi Braa 

Sekretær 

 


