
 

Styremøte 2 – 2018 

NORGES GOLFFORBUND 
 

Protokoll fra styremøte nr. 2 – 2018 
 
Tid:  Onsdag 21.3.18.  

Sted:  Toppidrettssenteret, møterom Olympiatoppen, Sognsv. 228, Oslo.  

 

Til stede: Marit Wiig (MW)     Vegard Aune (VA) 

Tore Nyrén (TN)   Anne Elisabeth Næstvold (AEN) 

Kari Mette Toverud (KMT)  Jens-Kristian Hansen (JKH)  

Mona Rivelsrud (MR)   Helge Toft (HT)   

Fra adm.: Tor-Anders Hanssen (TAH)  Rune Hauger (RH) 

  Tom Rosenvinge (TR)   Øyvind Rojahn (ØR), sakene 2/7-2/12 

  

    

SAKSLISTE 
 

Sak 2/1  Godkjenning av protokoll. 

  

Protokollen fra ekstraordinære styrebehandlinger av sak om tildeling av NM 2018, og 

om endringer i disponering av midler til internasjonale turneringer, samt styremøte 1 -

2018 var tidligere sendt hvert enkelt styremedlem.  

  

Vedtak: 

Protokollene fra styrebehandling 4.12.17, 15.2.18 og styremøte 1 -2018 godkjennes og 

ble signert i møtet. 

 

 

Sak 2/2  Årsregnskap 2017. 

  

  Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.  

 

Vedtak: 

Styret godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2017. 

 

 

Sak 2/3  Styrets årsberetning 2017.  

  

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen. 

 

Vedtak: 

Forslaget til styrets årsberetning for 2017 rettes med de innspill som kom i møtet og 

nytt forslag sendes styrets medlemmer for godkjenning.  

 

 

Sak 2/4  Økonomirapport per 28.2.18 (inkl. aldersfordelt saldoliste). 

  

  Saksfremlegg ble ettersendt 14.3.17.  

 

Vedtak: 

Styret tar den framlagte økonomirapporten til orientering. 
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Sak 2/5   Rapport fra virksomheten  

  

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen. 

 

Vedtak: 

Rapporteringen fra virksomheten tas til orientering. 

 

 

Sak 2/6  Program Golfforum.  

  

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen. 

 

Vedtak: 

Styret ber administrasjonen om å jobbe videre med program og opplegg på bakgrunn 

av saksframlegget, de innspill som kom i møtet samt de som kommer inn fra 

interesseorganisasjoner og klubber. 

 

 

Sak 2/7   Generelle turneringsbestemmelser og anbefalte lokale regler. 

  

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen. 

 

Vedtak: 

Generelle turneringsbestemmelser og NGFs anbefalte lokale regler 2018 vedtas. 

 

 

Sak 2/8   Forberedelser til idrettskretstingene 2018. 

  

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen. 

 

Vedtak: 

Foreslåtte personer stiller som representanter, for golfklubbene i sin «region» eller 

fylke, på idrettskretsting og på f.eks. lederfora eller andre møter som idrettskretsen 

inviterer til. 

Administrasjonen gis fullmakt til å oppnevne representanter som foreslås etter 

styremøtet og til å foreta påmelding på de respektive idrettskretsting. 

 

 

Sak 2/9   Disponering av tildelte midler fra Trøndelag IK. 

  

Sør-Trøndelag IK solgte i 2013 sin bingo og ble sittende med et pent overskudd. Ved 

sammenslåingen av Sør-Trøndelag IK og Nord-Trøndelag IK ble det besluttet at de 

gjenstående midlene skulle fordeles på særkretser/-idretter og alle idrettsråd som har 

representasjon på idrettskretsens ting. Midlene skal brukes til kompetansetiltak 

og/eller aktivitetsfremmende tiltak. Golf fikk tildelt kr. 118.417. 

 

Protokoll fra ekstraordinært ting i Sør-Trøndelag IK fulgte vedlagt møteinnkallingen. 

 

Vedtak: 

Golfklubbene i Sør-Trøndelag inviteres til å søke på kompetansetiltak og/eller 

aktivitetsfremmende tiltak. Styret påpeker at søknader som inneholder tiltak for 

jenter/kvinner skal prioriteres. Søknadsfristen settes til 15.juni og tildelingen avgjøres 

på styremøte 1. september.  
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Sak 2/10 Oppnevnelser   

   

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen. 

 

Vedtak: 

Tina Marie Brekke, Nes GK oppnevnes som medlem av faggruppe Turnering. 

Torgeir Meder, Klæbu GK oppnevnes som turneringskoordinator for Midt-Norge. 

 

Som medlemmer av faggruppe Paragolf oppnevnes: 

Marko G. Lund (Onsøy GK) 

Andrea Hovstein Hjellegjerde (Haga GK) 

Trygve Toskedal Larsen (Elverum GK) 

Christian H. Johansen (Grønmo GK) 

Birgit Pedersen (klassifisør) (Larvik GK) 

Hedi-Anne Birkeland (klassifisør) 

 

Oppnevnelsene gjelder for tingperioden 2018-19.  

 

 

Sak 2/11 Reamatørisering – Tom Selmer 

 

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i «Regler for amatørstatus» og regel 9-2b, kan søkeren reamatøriseres 

og gis en karenstid på to år fra siste brudd på amatørreglene. Han gjeninnsettes dermed 

som amatør fra 26. januar 2020. 

 

 

Sak 2/12 Ren utøver.   

 

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen. 

 

Vedtak: 

Styret tar Ren Utøver-oppfølgingen til orientering. 

 

 

Sak 2/13 Orienteringssaker.  

  

Vedlagt møteinnkallingen fulgte: 

• Styrets terminliste per 8.3.18.  

 

I møtet ble det gitt muntlig orientering vedrørende: 

• Møter med interesseorganisasjonene.  

• Utviklingen, siden forrige styremøte, i spørsmålet om tillit til NIF.  

 

Vedtak: 

1. Styrets terminliste ble oppdatert og representasjonsoppdrag fordelt. Den følger 

vedlagt protokollen og er datert 22.3.18.  

2. Orienteringene tas til etterretning. 
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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). 

 

 

 

Underskrift dato: ………  

 

 

 

 

Marit Wiig     Vegard Aune    Tore Nyrén 

President    Visepresident   Styremedlem 
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Styremedlem     Styremedlem    Styremedlem 

 

 

 

 

Mona Rivelsrud   Helge Toft  

Styremedlem    Styremedlem 

 

 


