
Protokoll nr. 10-2022  

Dato: Tirsdag 13.12.22 kl 18.00 
Styrerom: Iglandstua 
 
Til stede: Fredrik Engh, Erik Mørland, Tobias Nilsen, Hanne Bjerkestrand, Mette Liv Seljåsen, Jone 
Eileraas, David Litlekalsøy, Morten Hagen (gjest) 
 
 

 Ansvar 

Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent 

Styret 

Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. 2022 
Protokoll er godkjent 

Styret 

Overordnet sak: HMS 
Intet å melde 

Fungerende 
daglig leder 

Gjennomgang økonomi/budsjett 
Jone informerer. Det er lite inntekter nå som banen er stengt. 

Fungerende 
daglig leder 

Sak 11:22 Arbeidsinstrukser/Arbeidsavtaler – Oppfølging 
Fortsatt under revisjon. Styreleder har saken. 

Styreleder 

Sak 15:22 Utvikling av treningsområde – oppfølging etter innspill fra Grimstad kommune og 
gjennomgang av ulike tilbud fra entreprenører. 
Det er hentet inn fire tilbud. 2 av tilbudene er ganske like og er litt rimeligere enn de andre. 
Styret gir David fullmakt til å avgjøre hvem vi går for. Han tar kommunikasjon med 
entreprenører. Saken ligger foreløpig hos kommunen. Erik følger opp. 
Fredrik sjekker med baneutvalget om det er bestilt ekstra matter til den nye rangen.  

Styret 

Sak 34:22 Nytt bygg til tralleboder, redskaper og golfbiler – Status – Søknad til kommunen 
Vi sender inn søknad til kommunen. Skulle vi vedta å bygge nytt bygg, må vi se på plan for 
finansiering.  

Styret 

Sak 36:22 Årsmøteplanlegging 
Årsmøte 2023 blir tirsdag 28. februar kl. 18.00. Forslag til saker skal være hos styret innen 14 
dager før årsmøtet.  

Styret 

Sak 37:22 Budsjettforberedelser for 2023 
Fungerende daglig leder jobber med dette til uka og sender ut forslag til styret. Saken utsettes til 
neste møte 

Fungerende 
daglig leder 

Informasjon fra styreleder/nestleder/fungerende daglig leder 

• Eagle: Fungerende daglig leder har snakket med Eagle. Ca. 5000kr per bil per år, 1,50kr 
hver utleie. Vi bør ha fire biler hvis det skulle være aktuelt. Vi må regne på hva en 
eventuell inntekt vs. utgift ville blitt.  

Fungerende 
daglig leder 

Eventuelt/informasjon. 

• Sperre av greenene med tape/bånd for eventuelle turgåere. Fredrik kontakter 
baneutvalg.  

Styret 

 
 


