
Protokoll styremøte nr. 3-2022 

Dato: Tirsdag  24.05.22 kl 18.00 
Styrerom: Iglandstua 
 
Til stede: Fredrik Engh, Erik Mørland, Tobias Nilsen, Mette Liv Seljåsen, David Litlekalsøy, Jone 
Eileraas, Baste Stenberg Rimestad.  
Frafall: Hanne Bjerkestrand 

 Ansvar 

1. Godkjenning av innkalling. 
Styret godkjenner innkalling. 

Styret 

2. Overordnet sak HMS: 
Oppfølging av ballplukking med traktor, denne er ikke sikret godt nok og trenger 
beskyttelse. Erik følger opp med Bjørn Terje status på bil som skal erstatte traktoren 

Erik 

3. Sak 8:22: Protokoll fra styremøte nr 2. 2022 
Godkjent 

Styret 

  

4. Sak 6:22: Ny lovnorm for alle idrettslag – Oppfølging 
Lovendring er foretatt og godkjent av styret i henhold til vedtak fra NIF. Endringen er: 
Kontrollutvalget består av 2 medlemmer. Vara er tatt ut iflg. NGF  
 

Styreleder 

5. Gjennomgang økonomi/regnskap/budsjett. 
Regnskapet for April viser et positivt resultat  på 376.976 kr. 
Akkumulert gir dette totale inntekter på kr.                                   2.359.403 
- totale utgifter på                                                                           2.013.533 
- totale rentekostnader lån                                                                 36.726 
= Resultat                                                                                                  309.099 
 
Sammenlignet med samme periode i fjor er dette 66.335 bedre  
Sammenlignet mot budsjett ligger vi nå i balanse 
 

Daglig leder 

6. Sak 9:22: Ballautomat Utvidelse av kapasitet. 
Driving range har stor aktivitet, og ballautomaten tømmes. Med en utvidelse av 
ballautomat kan en øke kapasiteten med 4500 baller.  
Det ble besluttet at utvidelse gjennomføres. 
  
Torbjørn snakker med Baste angående Logoballer for neste år.   
Det må lages en masterplan for treningsfeltet angående chippeområde,ny bu for nok en 
ballautomat – er det noen begrensninger som må hensytas? 
 
Forslag om å legge drivingrange 50 m fremover og myldreområde på dagens utslag. 
Forslag om å plukke baller om morgenen og klippe deretter – hvordan kan dette løses? 

 
Styreleder 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik og 
David 

7. Sak 10:22: Kølleverksted – Per Nicklas ønsker å kjøpe ut utstyr 
Utstyr for å bytte grep ønsker vi å beholde – det andre utstyret som består av verktøy og 
varelager kan selges.  
Maskiner og utstyr må leveres på klubben lokaler for verdisetting og pris må besluttes. 
Beslutning tas når utstyret er kommet oss i hende. 

 
Styreleder 

8. Sak 11:22: Arbeidsinstrukser/Arbeidsavtaler. 
Arbeidsinstruks med ansvar og arbeidsavtale for leder ble gjennomgått.  
 
 

Styreleder 
 



 

9. Sak 12:22: Medlemslån 
Det er satt av midler er på egen konto for utbetaling. Listene med medlemslån er ikke 
ajour pr. dags dato, og må gjennomgås for å komme ajour.– 
Baste og Jone finner oversikt fra arkivet i Arendal, evt kontoutskrifter fra banken.  
Personer som venter på tilbakebetaling av lån må utbetales snarest.  

 
Baste og Jone 

10. Sak 13:22: Blokkeringav banen. 
Banen er avhengig av mest mulig av spilletiden er åpen for reservering av spilletid. Det 
må av den grunn unngås at spilletider blir blokkert da dette gir tapte inntekter.  
Baste lager regler for grunnlag for blokkering.  

 

Daglig leder 

11. Informasjon fra styreleder/nestleder 
Styreleder informerer resten av styret om møte. 

Styreleder  

12. Eventuelt/informasjon 

 Baste skal i møte med med ny mulig sponsor angående regnskapsføring for 
klubben. 

 

 Christian Steen tilbyr lånet sitt i donasjon til klubben mot at pengene brukes til 
ballvaskere på banen. 

 

 Erik har levert 2 nye livredningsbøyer fra Tryg til banekomiteen for utplassering 
ved tjennene. 

 

 Gammelt golfutstyr som tar opp plass og ikke kan sendes tilbake til leverandør 
kan selges til redusert pris  
 

 
Baste 
 
 
 
 
Erik 
 
 
Baste 

 


