
 

Protokoll nr 1-2023 
Dato: Tir.24.01.2023 kl 18.00 
Iglandstua 
 
Møtedeltakere: Erik Mørland, Tobias Nilsen, Mette Liv Seljåsen, Jone Eileraas, Morten Hagen 
Ikke tilstede: Hanne Bjerkestrand, David Litlekalsøy, 
Referent: Jone Eileraas. 
 
 

1. Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

 

2. Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. 2022 

Godkjent 

 

3. Overordnet sak: HMS 

Ingen saker å melde. 

 

4. Gjennomgang økonomi/budsjett. 

Økonomien ble gjennomgått etter des. Budsjett kommer i eget punkt. 

 

5. Sak 11:22 Arbeidsinstrukser/Arbeidsavtaler – Oppfølging 

Arbeidsavtale til daglig leder ble gennomgått og godkjent av styre og daglig leder.  

 

6. Sak 15:22 Utvikling av treningsområde – oppfølging. 

Arbeidet har startetog er i rute, tilleggsarbeid med drenering av treningsbunker er avtalt.   

 

7. Sak 34:22 Nytt bygg til tralleboder, redskaper og golfbiler – Status – Søknad til kommunen 

Trenger situasjonskart fra kommunen – må hentes ut av autorisert person – Jone kontakter 

kommunen for å få dette, Igland Industrier gennomfører det praktiske rundt søknaden. Må 

lage et kostnadsoverslag over totalkostnad. 

 

8. Sak 36:22 Årsmøteplanlegging 

 

a. Saker til årsmøtet inmeldt av styret 

Styret utarbeider saker til årsmøte 

b. Styrets årsberetning 

Styreleder utarbeider beretningen 

c. Hvem gjør hva 

Lokale er bestilt inkludert enkel servering. Styret sørger for å komme med forslag til 

møteleder og protokoll skriver. Medlemslister ordnes av Jone. 

 

 



9. Sak 37:22 Budsjett forberedelser for 2023 

Utkast til budjett ble gjennomgått – dette må bearbeides for å komme  i balanse. 

 

10. Sak 01:23 Politiattester for de som jobber med de yngre/ansvarlig person 

Daglig leder tar hånd om dette når han begynner – gjelder alle i juniorutvalget  

 

11. Sak 02:23 Sponsoravtale med leverandør  

Gjenomgang av avtalen med Medicvision – styret ønsker å reforhandle avtalen. 

 

12. Informasjon fra styreleder/nestleder/fungerende daglig leder 

Proshopen ønkses avviklet men med fortsatt drift av kiosk og minimalt med golfutstyr – 

forbruksmatriell. Alternativ finne en samarbeidspartner som kan levere utstyr.  

Daglig leder finner alternativ løsning på. 

 

13. Eventuelt/informasjon. 

Møte med pro. Vi vil få en pro her hver onsdag, med mulighet for utvidelse 

Ingvild konferert ang pro for juniorgruppen - styret godkjenner dette. 

Pro ønsker å overta køllemakerverksted. 

Annen pro til bruk for «toppspillere»? 

 
Møtet avsluttet kl. 20.30 
 


