
 

Styreprotokoll nr. 5-2022 
Dato: Tir.23.08.22 kl 18.00 
Iglandstua 
 
Tilstede: Fredrik Engh, Erik Mørland, Tobias Nilsen, Mette Liv Seljåsen, Hanne Bjerkestrand, David 
Litlekalsøy, Jone Eileraas, Baste Stenberg Rimestad 
 
 

1. Godkjenning av innkalling-  
Inkalling godkjent 

 
2. Overordnet sak HMS:  

Nesten ulykke ved bygging av bua til ballautomaten. Trapp på baksiden av repro?  Ved 
dugnad må det settes opp skilt på utslagene og gule vester til aktørene 

 
3. Sak 18:22: Protokoll fra styremøte nr 4. 2022. 

Ingen kommentarer – Godkent. 
 

4. Gjennomgang økonomi/regnskap/budsjett 
Regnskapet viser et akkumulert underskudd på totalt 307-tusen mot budsjett.  
 

5. Sak 9:22: Ball automat – Utvidelse av kapasitet – Status 
Bua er utvidet og ny inngang, utvidelsen er påmontert og klar. Avventer nye rangeballer, 
Baste må sjekke ut pris på rangeballer i de andre skandinaviske land og England. 

   
6. Sak 10:22: Kølleverksted – Status 

Avtale med Per Niclas – er signert. Signert avtale finnes i arkivet. Tilbakebetales over 18 mnd. 
 

7. Sak 11:22: Arbeidsinstrukser/Arbeidsavtaler – oppfølging 

Utkast til ny arbeidsavtale til Karl Tyge skal være ferdig til neste styremøte 

 

8. Sak 12:22: Medlemslån – Status 

Det ble orientert om status på medlemslån – vil bli fulgt opp videre. 

 

9. Sak 15:22: Utvikling av treningsområde – informasjon og status 
Venter fremdeles på forbundet, forbundet planlegger å komme i september for å komme 
med innspill og lage en aktivitetsplan.  Planer om å få til et myldreområde bak 
utslagsstedene,  
 

10. Sak 19:22: Opprettelse av komité for tilbakebetaling av lån. 
Mail fra Arne Johansen omoppretteles av arbeidskomitè om regler for tilbakebetaling av 
medlemslån – komiteen består av Fredrik og Jone. 
 

11. Sak 20:22: Medlemsmøte for høsten. 
Medlemsmøte settes opp etter neste styremøte i tirsdag 20.09 start kl. 19.00  

 
12. Sak 21:22: Baneutvalgsleder 

Morten har trukket seg, ny leder må oppnevnes ut året. Styret kontakter aktuelle kandidater. 
 



13. Sak 22:22: Innkjøp av fairwaylipper 
Klipperen som brukes i dag nærmer seg pensjonsalder, ny klipper koster 580.000  + mva 
finanseres med 50% cash og 50% lån. Styret går inn for innkjøp. Baste bestiller i morgen. 
 

14. Sak 23:22 Skilting av banen – oppfølgingssak 
Skiltene er kommet – Settes opp på årets høstdugnad ultimo september evt. 1 okt. 
 

15. Sak 24:22 Innkjøp av bil for plukking av baller – Status 
Dersom bilen ikke er her innen 1 uke, blir denne annullert – og ny annen bil blir innkjøpt av 
styret. Baste sjekker opp om forsikring via Gjensidge. 
 

16. Informasjon fra styreleder/nestleder 
Møte med Sparebanken Sør – punkter i avtalen må gjennomgås. Banken ønsker å arrangere 
kurs for sine ansatte, greenfeebonger og drivingrangekort. Avtale over 3 år - øremerket 
juniorgruppen i klubben.  
Styret må ha en workshop hvor vi tar fatt på hvordan vi ønsker å få gjennomført 
morgendagens drift av banen med tanke på fremtiden. 

 
17. Eventuelt/informasjon. 

Strømstøtte søkes det om. 
Plan for hvordan banen skal utvikles til neste år  
Må få på plass hullansvarlige igjen – hullkammeratene. 
Vårdugnad med stor massemønstring  
Dugnadsturnering nå i høst 

 
 


