
NORGES GOLFFORBUND  

  

Protokoll fra styremøte nr. 4 – 2021  

  

Tid:    Tirsdag 22.6.2021 kl. 1600 – ca. 2030.  

Sted:   Ved hjelp av Microsoft Teams.  

  

Til stede:  Egil Hatling           

 Helge Toft         Hasse Iwarsson  

 Katrine Eide         Oddrun Skår  

 Marie Simonsen          

  

Forfall:  Gro Mjellem (sykemeldt)  

  

Observatør:  Jens-Kristian Hansen  

  

Fra adm.:  Tor-Anders Hanssen       Rune Hauger  

Tom Rosenvinge  

    

SAKSLISTE  

  

  

 

Sak 1   

  

Presidentens hjørne   

Presidenten innledet kort med å gratulere Jens-Kristian med ny jobb som assisterende GS i 

NGF, og deretter ble det besluttet at han deltok som observatør i overgangen til sin nye rolle, 
og ikke som styremedlem. Tor-Anders ble gratulert med en avsluttet og strålende mastergrad. 

Ellers refererte han kort fra to dagers digitalt Idrettsting i slutten av mai og opplyste at Astrid 
Strandbu fra Idrettsstyret (oppfølgingsansvar for golf) vil besøke oss på NM på Miklagard.   

  

Sak 2   

  

  

Rapport fra generalsekretæren   

Saksframlegg følger vedlagt møteinnkallingen.   

  

Vedtak:  

Rapporten tas til orientering.  

Sak 3   Oppfølging og status  

Vedlagt møteinnkallingen fulgte:  

• Protokoll fra forrige styremøte (5.5.21), signert elektronisk.  

• Økonomirapport per 31.5.21 inkl. prognose og åpne poster.  

• Styrets terminliste per 11.6.21.   

   

Vedtak:  

Styret tar den framlagte økonomirapport per 31.05.2021 til orientering. I tillegg:  

• bes administrasjonen om å søke tilbud på plassering av midlene som er innestående på 

kapitalkonto, til en veldig lav risiko og tidshorisont på over 12 mnd. Eventuelle tilbud 

legges fram for styret.  

• frafalles gjelden til Land GK og Alsten GK fra perioden 2013-2014.  

  

  



  

 

Styremøte 4 – 2021  

Sak 4   

  

  

Rekruttering – MÅL 100 000 MEDLEMSKAP INNEN 2023   

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.   

   

Vedtak:  

Rapporten tas til orientering.  

Sak 5   

  

Ivaretakelse – klubbkultur – MÅL AMBASSADØRSCORE 50   

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.   

  

Vedtak:  

1. Rapporten tas til orientering.  

2. Styret tar informasjonen om banekapasitet til orientering og er enige i at arbeidet videreføres i 

forbindelse med utarbeidelse av et nytt anleggspolitisk dokument.  

  

Sak 6   

  

  

Toppidrett – MÅL 250 PÅ VERDENSRANKING FOR KVINNER OG MENN   

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.   

   

Vedtak:  

Rapporten tas til orientering.  

Sak 7   

  

Økonomiske rammebetingelser i Golf-Norge   
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.   

 
Tore Waagø (leder av Ressursgruppe Kommunal støtte) deltok, sammen med Pål Melbye, og 
redegjorde om gruppens arbeid.   

Vedtak:  

Rapporten fra faggruppe Økonomiske rammebetingelser og redegjørelsen fra Ressursgruppe 

Kommunal støtte tas til orientering.   

  

Sak 8   Innkalling til Golftinget 2021  

Forslag til innkalling til Golftinget 2021 fulgte vedlagt møteinnkallingen.  

  

Vedtak:  

1. Det framlagte forslag til møteinnkalling godkjennes.  

2. Dirigentene fra Idrettstinget forespørres om å være dirigent på Golftinget 2021. Saken avgjøres på 
neste styremøte.  

  

  

Sak 9   Utmerkelser – Behandles konfidensielt.     

Saksframlegg følger vedlagt møteinnkallingen.   

  

Vedtak:  

Styret beslutter enstemmig at:   

 

  



Sak 10   Digital strategi.  

Administrasjonen redegjorde for årsaken til at sakspapirene ikke ble ettersendt. Saken utsettes.  

  

  

 

Styremøte 4 – 2021  


