
Protokoll styremøte nr. 2-2022 

Dato: Onsdag 19.04.22 kl 18.00 
Styrerom: Iglandstua 
 
Til stede: Fredrik Engh, Erik Mørland, Tobias Nilsen, Hanne Bjerkestrand, David Litlekalsøy, Jone 
Eileraas, Baste Stenberg Rimestad.  
Morten Henriksen og Tore G. Gundersen informerer om budsjett og prioriteringer i sine utvalg.  
Frafall: Mette Liv Seljåsen 

 Ansvar 

1. Godkjenning av innkalling. 
Styret godkjenner innkalling. 

Styret 

2. Overordnet sak HMS: 
Ingen ting å melde fra daglig leder.  

Daglig leder 

3. Sak 4:22: Protokoll fra styremøte nr 1. 2022 
Godkjent. Beate legger ut protokoll på hjemmesiden fortløpende etter hvert møte. 

Styret 

4. Gjennomgang økonomi/regnskap/budsjett 
Mars måned:  
Inntekter: 1 360 197,78 kr 
Utgifter: 564 540, 68 kr 
Driftsresultat: 795 657,10 kr 
En dårlig mars måned med tanke på greenfee.  
 
For at styret skal kunne følge med på økonomien burde det være et mål å lage en 
periodisk oversikt over hva som er budsjett og reelle tall for hver måned. Fremover må 
styremøtene avholdes den tredje tirsdagen i måneden.  

Daglig leder 

5. Sak 1:22: Gjennomgang av årsmøtet. 
              Baste sender signert protokoll til Beate som legger den ut snarest mulig. 

Styret 

6. Sak 2:22: Utvalgsledere sesongen 2022. 
Styreleder har snakket med alle utvalgslederne og alle har sagt ja til å fortsette.  

• Baneutvalget: Morten Henriksen 

• Sportsutvalget: Tore G. Gundersen 

• Juniorutvalget: Henry Skåland 

• Turneringsutvalget: Erick Meijer 

• Seniorutvalget: Oddvar Tveito 

• Dameutvalget: Ingrid Sturk 

• Sponsorutvalget: Tobias Nilsen  
               Tobias ønsker å løses fra oppgaven som leder for sponsorutvalg, står som leder inntil ny  
               løsning foreligger.  

 
Styreleder 

7. Sak 3:22: Turnerings terminliste 2022 
 Noen feil på den lista styret har fått oversendt. Turneringen 100+ den 14. mai utgår. Når 
dette justeringen er gjort, godkjennes listen.   

 
Styret 

8. Sak 5:22: Fullmaktsmatrise 2022 
Godkjent med følgende endringer: Styreleder kan godkjenne fakturaer på inntikl 100.000 
kr, daglig leder kan godkjenne fakturaer på inntil 50.000 kr.  

 
 

9. Sak 6:22: Ny lovnorm for alle idrettslag 
Fredrik endrer tekst i regelverk og legger det frem på neste styremøtet.  

 

10. Sak 7:22: Gjennomgang av prioritetslister fra baneutvalg, sportsutvalg og junior utvalg. 
a. Tore G. Gundersen informerer om aktivitet og prioriteringer for junior-utvalget. 

Trening hver uke. Tirsdager trening 13-19 år, mandager banespill, egen 

juniorklasse i Schalahus-cup. Ønsker å sørge for god rekruttering i klubben og å 

Utvalgsledere 
ved 
baneutvalg og 
sportsutvalg, 



markedsføre/representere klubben. Viktig å bruke tid og ressurser på denne 

gruppa. Vi må ha noe å tilby de unge. Innspill fra styret om at styret ønsker større 

kontroll over pengebruk og midler. Det understrekes likevel at styret ønsker å 

legge til rette for at Ung Elite skal få utvikle seg. Budsjett skal leveres til styret og 

styret skal godkjenne dette.  

 
Innspill fra styremedlem om det være lurt å få inn noen som kommer inn som en 
hjelp en gang i blant? Utvalgsleder er positiv til dette, men ønsker en person, 
ikke flere forskjellige. Styret sjekker dette videre.  
 

b. Baneutvalget: Lyst til å utbedre tee’en på hull fire. Lyst til å gjøre det ordentlig. 

Må ha inn folk utenfra. Har satt av 100.000 kr på det, men tror ikke det er nok. 

Synes det er mye å bruke så mye penger på ett nytt tee-sted. Burde vi heller 

prioritere ny green på hunn ni og hull to, det vil i så fall bli rundt 400.000 kr per 

green.  

Innspill fra styret om å i større grad variere hvor tee-boksene settes opp. For 

eksempel dele hvert tee-sted i fire. Variere mellom fire steder, slik at tre steder 

kan «hvile» og det blir mindre slitasje. Det går ikke på alle tee-steder, men gjøre 

det der det er mulig. Få regler på at tee-boksene må stå i fred, at det ikke er lov 

til å flytte på disse. I tillegg er det greenkeepers jobb å holde tee-stedene fine. 

Passe på at det alltid er sand i boksene som spillerne må bruke når de slår opp 

gress.  

Vi ønsker å være en klubb som har tidlig sommergreen og hvor man ikke bruker 

matter så fremt dette er mulig. Mål er å få inn masse greenfee allerede i mars og 

april.   

Innspill fra styret: Er jobben på tee-stedet på hull fire noe vi kan gjøre på dugnad, 

eller må vi få inn folk eksternt? Utvalgsleder sier at det må gjøres ordentlig og at 

det er en stor jobb som kanskje er for komplisert for dugnad. Erik Mørland skal 

undersøke kostnad for utbygging av tee-sted og levere dette til utvalgsleder. Vi 

trenger et kostnadsestimat og styret må godkjenne dette.  

Det har kommet et ønske om å bygge bro over bekken på hull ni. Både på grunn 
av HMS (baller fra rangen) og for å gjøre banen mer attraktiv. Viktig at det blir en 
pen og funksjonabel bro. Tenke gjennom om den skal være både til biler og/eller 
kun brukes til fots.  
Innspill fra styret om at det lages en arbeidsinstruks for greenkeeper for å vite 
hvordan arbeidet prioriteres. Baste skal overlevere gjeldene instruks til styret.  
 
Utvalgsleder står fritt til å disponere pengene, leverer oversikt til styret for 
godkjenning.  
 

Morten 
Henriksen og 
Tore G. 
Gundersen 

11. Informasjon fra styreleder/nestleder Styreleder  

12. Eventuelt/informasjon 

• Rangeballer: Nytt at det er 20kr for 20 baller, fremfor 20 kr for 30 baller, slik det 
var før. Styret mener at man bør gå tilbake til slik det var før. At man får 30 baller 
for 20 kr.  

 

• Legge inn forslag til neste årsmøte at man kan differensiere greenfee for 9 og 18 
hull.  

 

 



• Styremøtedatoer frem til neste årsmøte: 
24.5, 21.6, 23.8, 20.9, 25.10, 22.11, 13.12, 25.1, 21.2 
Alle tirsdagene er det møte fra 18-20.  

 


