Styremøtereferat
Dato

12.05.2022

Tilstede

Kjetil, Mats, Lasse, Thomas, og Andreas

Referent

Mats

Neste møte

Agenda
1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
2. Gjennomgang av planlagte turneringer
3. Forespurte arrangementer
4. Lillehammer Sport

Saker
Sak

Beskrivelse
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Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
- Ansvarsområder er blitt tildelt
- Alle politiattester er blitt godkjent
- Vi skal ta kontakt med eksisterende sponsorer
angående fornyelse av sponsoravtaler, og også å
høre med potensielle nye sponsorer
- Vi har fått ryddet nesten alt etter høstens vindfall.
Fortsetter med dugnader frem til Mjøstur.
- Vi henter inn tilbud til materiale til utstyrsbod
- Vi må få noen til å komme på befaring mtp. grunn
- Birdie bags med klubblogo er på vei

2

Forfall/Ansvarlig

Andreas og Kjetil

Hans og Lasse

Thomas, Kjetil, Andreas
og Lasse

Gjennomgang av planlagte turneringer
Mjøstur: Vi ser etter noen som kan ta hovedansvar for
kiosk. Vi i styret kan ta skift gjennom helga.

Alle

Lillehammer Amateur Open: Vi har foreløpig fått inn 4
frivillige + styret, som hjelper til med kiosksalg, spotting
og innholdsproduksjon. Vi hører med Lillehammer Lift og
Forsvaret om å plassere et portabelt toalett på
parkeringen. Vi hører også om tilgang til brakke.
Pargolf for veldedighet: Arrangementet har fått god
respons. En turnering som krever lite innsats mtp.

Hans og Mats

Mats

arrangering. Vi hører med Barnekreftforeningen om mer
infomateriell.
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Skogen Rundt: Vi har fått inn flere nye sponsorer. Vi blir
nødt til å få med flere frivillige når det nærmer seg
turneringsstart.

Mats

Klubbmesterskap: Blir PDGA-sanksjonert. Turneringen
er relativt enkel å arrangere, og vil ikke kreve allverdens
innsats. Vi ønsker å arrangere en felles sammenkomst
på kvelden.

Alle

Jørstadmoen by Night: Under planlegging. Må se på
kostnader og hvordan vi gjør det med mat og bålfyring.

Kjetil (alle)

Forespurte arrangementer
Vi deltar på Nasjonalforeningen for idrettsfag sitt opplegg
27. oktober. Vi er fem stk som blir med fra klubben.

Alle

Vi måtte dessverre si nei til Barnas Sommerdag på
Maihaugen pga. Mjøstur.
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Lillehammer Sport
Kjetil gikk gjennom status på Lillehammer Sport
(utskiftninger og klubbklær). Vi avtaler et møte for å
kunne få oppklaring i manglende oppfølging og fremtidig
samarbeid.

Kjetil

