NORGES GOLFFORBUND
Protokoll fra styremøte nr. 6 – 2017
Tid:
Sted:

Fredag 10.11.17 kl. 1600
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Til stede:

Marit Wiig (MW)
Einar I. Lohne (EIL)
Edith Kalve (EK)
Kari Mette Toverud (KMT)

Vegard Aune (VA)
Tore Nyrén (TN)
Anne Elisabeth Næstvold (AEN)
Jens-Kristian Hansen (JKH)

Fra adm.:

Tor-Anders Hanssen (TAH)
Tom Rosenvinge (TR)

Rune Hauger (RH)
Øyvind Rojahn (ØR), sak 6/3

SAKSLISTE
Sak 6/1

Protokoll
Protokollen fra styremøte nr.5 -2017 var tidligere sendt hvert enkelt styremedlem.
Vedtak:
Protokollen fra styremøte 5 -2017 godkjennes.

Sak 6/2

Siste tingforberedelser med eventuelle gjennomganger av styrets
presentasjoner.
De siste tingforberedelsene ble gjennomgått med utgangspunkt i tingdokumentet,
oppgaver ble fordelt og presentasjoner diskutert.

Sak 6/3

Tilskudd til arrangører av forbundsturneringer 2018.
Sak 5/10, e-postutveksling inneværende uke og saksframlegg sendt ut 6.11.17 lå som
grunnlag for diskusjonen.
Vedtak:
1. Forbundsstyret godkjenner det framlagte forslaget til kompensasjonsmodell inkl.
de økte startkontingentene til lag-NM og de økonomiske rammer for 2018.
2. Hvordan de økte økonomiske rammene finansieres utsettes til styremøtet i januar.
3. Forbundsstyret pålegger administrasjonen å arbeide videre med framtidige
modeller i nært samarbeid med de utvalgte klubbene om et forslag for
gjennomføring av forbundsturneringer og kompensasjon knyttet til dette. Forslaget
presenteres for faggruppe turneringer og i GAF/FNG før saksunderlaget legges
fram for forbundsstyret.
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Sak 6/4

Orienteringssaker.
I møtet ble det orientert om:
• Møte mellom store deler av NGFs styre og interesseorganisasjonene FNG, GAF
og NGA som ble avholdt tidligere samme dag.
• Den siste utviklingen som følge av medieoppmerksomheten rundt NIF.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Saker til senere styremøte
• Regionalt arbeid/regionalisering.
• Informasjon om det nye internasjonale hcp.systemet. (Lanseres 1.1.2020. Vi vet noe om endringer
i løpet av 2018/19).
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