
Protokoll nr. 8-2022  

Dato: Tirsdag 25.10.22 kl 18.00 
Styrerom: Iglandstua 
 
Til stede: Fredrik Engh, Erik Mørland, Tobias Nilsen, Hanne Bjerkestrand, Mette Liv Seljåsen, Jone 
Eileraas, David Litlekalsøy 
 

 Ansvar 

1. Godkjenning av innkalling 

• Styret godkjenner. 
Styret 

2. Sak 18:22: Protokoll fra styremøte nr 7. 2022. 

• Protokollen er godkjent.  
Styret 

3. Overordnet sak HMS: 

• Intet å melde 
Fungerende 
daglig leder 

4. Gjennomgang økonomi/regnskap/budsjett 

• Fungerende daglig leder informerer om status på økonomi.  
Fungerende 
daglig leder 

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

• Styreleder viderefører avtale med banemannskap etter godkjenning fra styret. 
Arbeidsinstrukser er fremdeles under utarbeidelse 

Styreleder 

6. Sak 26:22: Ansettelse av ny daglig leder.  
Styreleder informerer om at det var 11 søkere. Erik, David og Fredrik gikk igjennom 
søkere og kom frem til 3 kandidater som ble plukket ut for intervju. David og Fredrik 
gjennomførte intervjuene og kom frem til en innstilling om hvem som skulle bli tilbudt 
stillingen. Styret var enstemmig i innstilingen og styreleder utarbeider tilbud og sender 
kandidaten. 

Styreleder 

7. Sak 27:22: Bruk av tildelte midler fra Sør til barn/ungdom 2023/24. 

• Det blir et møte med de aktuelle utvalgene hvor man deler tanker rundt hvordan man 
ønsker at midlene skal bli brukt. Erik og Hanne stiller på møtet fra styret. Hanne finner 
dato. 

Styret 

8. Sak 28:22: Samarbeid med Studentene på Universitet (GSI) 

• Studentene ønsker samarbeid med golfklubben. Styret er positive til dette. Det blir sak 
på neste styremøte.  

Styret 

9. Sak 29:22: Hva gjør vi med ball plukker. Forslag om kjøp av en Cushman 

• Styret stemmer for å kjøpe.  
Styret 

10. Sak 30:22: Status på klubb administrasjon 

• Fungerende daglig leder informerer styret.  
Fungerende 
daglig leder 

11. Sak 31:22: Iglandstua – åpningstider/tilbud til medlemmer 

• Iglandstua holdes åpen med muligheter for å kjøpe seg noe smått/lage seg en kaffe 
Styret 

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

• Styret er enstemmige i at ranges skal flyttes og at vi utvikler treningsområdet bak den 
nye rangen. Erik og David kontakter baneutvalget for møte.  

Styret 

 Eventuelt/informasjon 
- Låsesystemer. Vi ønsker å bytte ut låsesystemet på golfklubben. Erik jobber videre 

med saken.  
- Styret ønsker at greenene skal være åpne så lenge så mulig. Baneutvalget får 

fullmakt til å stenge hvis de ser at det er nødvendig. 
- Styret ønsker et nytt bygg til golfbiler, tralleoppbevaring, redskaper etc. Erik sjekker 

pris til neste styremøte.  
- Fungerende daglig leder sjekker Eagl golfbilsystem etter ønske fra styret.  

 

 


