
Referat styremøte nr 3/2015

Tid/sted: Onsdag 08. april 2015. Mårveien 11, Bjugn.
Tilstede: Randi Myrvold, Nancy Ervik, Roar Brodersen, Lill Leth-Olsen og Arild Myrvold

Agenda:

 Sponsorer

Jobber med saken. Fred skal snakke med flere på Libra. Arild har sendt forespørsel til leira bil 
og Rema 1000 i Botngård. Nancy skal spørre Mekk. Roar tar kontakt med Salmar og evt 
velferden på stasjonen. I tillegg blir alle tidligere sponsorer blir spurt, og vi satser på at de blir 
med videre. Sponsorjobben blir fordelt på flere i styret.

 Økonomi, har vi råd til Marius

Vi går ut ifra at vi har råd til å ansette Marius i 3 måneder. Det er ønskelig med lengre 
ansettelse, men det avhenger av sponsormidlene vi får inn.  

 Marius, kontrakt

Arild og Eirik ordner med formalitetene rundt ansettelsen.

 Utsendelse av faktura til medlemmene, klistremerker til medlemskort. Dugnadsavgift

Roar har ordnet faktura til alle medlemmene. Arild har bestilt merker. 

 Faktura til sponsorer

Fakturaene blir sendt ut fortløpende etter hvert som avtalene er klare.

 Turneringsplan

Vegar har laget en plan, basert på fjoråret. I tillegg er det ført opp en åpningsturnering 10 mai, 
og avslutningsturneringen er datofestet til 13 september. Det blir onsdagsgolf hver onsdag kl. 
18, denne erstatter eclectic og vil fungere som serie med andre regler. Blant annet må menn 
spille fra gult. Turneringene blir premiert på avslutningsturneringen i september.



 Roller, anlegg, turneringer, aktivitet, sponsorer

Anlegg: Vegar blir sjef (kontaktperson) for anleggskomiteen. Arild koordinerer 
sponsorarbeidet, men flere jobber med dette. Turneringer og andre aktiviteter må også 
fordeles på styret, evt andre medlemmer. 

 Banestatus, dugnad

Vi må snart ha dugnad, men vi avventer til anleggskomiteen har hatt møte. Slutten av april, 
før Marius begynner har vært gunstig. Han starter 1 mai.

 Eventuelt

Det er foreslått å flytte greenfeekassen til garasjeveggen, og at det bores hull i veggen slik at 
konvoluttene havner i en kasse på innsiden.

Ørland Sparebank har tidligere lovet oss en benk som skal settes opp ved hull 8. Styret har 
bestemt å kjøpe benk av Sava til kr. 1250. fosen Tools freser inn logoen til banken for kr. 
1000.

Det er ønskelig å starte opp igjen med torsdagsgolfen. Da er vi avhengig av å få medlemmer 
til å stille opp.

 Neste styremøte:

Tirsdag 05 mai kl. 19.00, samme sted

Randi Myrvold
Sekretær
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