
 
Styresamling/møte nr. 1 – 2023 

NORGES GOLFFORBUND 
 

Protokoll styremøte 1 2023 
 
 
Tid:  Fredag 27. januar til søndag 29. januar 2023 
Sted: Quality Hotel Hasle Linie 
Adresse:  Bøkkerveien 15, 0579 Oslo, Norge 
 
 
Innkalt: Egil Hatling   Gro Mjellem 

Katrine Eide   Hasse Iwarsson 

Oddrun Skår   Gabrielle Drageseth 

Magnus Boland Haugen Øyvind Krag Ingul 
 
Forfall: Øyvind Krag Ingul deltok dag 1 under sak 22 og dag 3 på Teams 
  Hasse Iwarsson var til stede dag 1og 2 men ikke dag 3. 
 
Fra adm.: Tor-Anders Hanssen (TAH)  Tom Rosenvinge (TR) 

Jens-Kristian Hansen (JKH) 
    
 

SAKSLISTE 
 
 
Sak 1  Presidentens hjørne 
  Presidenten redegjorde for div oppdrag og aktivitet siden sist, bl a  

- Idrettsgallaen 
- Møte med FNG/GAF 
- Forberedelse til idrettstinget;  

o NGF vil foreslå endring i beregningen av mandatfordelingen.  
o Styret diskuterte kort spørsmålet om presidentvervet i NIF. 

 
Sak 2         Rapport fra Generalsekretæren inkl. bedre kontakt med klubbene 
  Saksfremlegg fulgte vedlagt. 
 
  Vedtak: 

Rapporten tas til orientering. Styret ber administrasjonen følge med på utviklingen 
knyttet til  
tildelinger over post 2 og post 3. 

 
Sak 3  Oppfølgning og status 
  Økonomisjef Anne May Moss redegjorde. Vedlagt fulgte: 
 

 Protokoll fra forrige styremøte 
 Foreløpig resultat 2022  
 Styrets terminliste per 16. januar 2023 
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Protokollen fra styremøte nr. 7 (ekstraordinært styremøte) er tidligere signert 
elektronisk av hvert enkelt styremedlem.  
  
Vedtak: 
Protokollen fra styremøte nr. 7 godkjennes. Foreløpig resultat 2022 og terminlisten tas 
til orientering. 
 

Sak 4  Rekruttering – Mål: 135 000 medlemskap innen utløpet av 2023 
  Saksfremlegg fulgte vedlagt.  
 

Vedtak: 
Rapporten tas til orientering. 

 
Sak 5  Ivaretakelse; klubbkultur – Mål: Ambassadørscore 50 
  Saksfremlegg fulgte vedlagt. 

 
Vedtak: 
Rapporten tas til orientering. 

 
Sak 6 Toppidrett – Mål: Topp 125/250 på verdensrankingen for kvinner og  

menn 
Saksfremlegg fulgte vedlagt.  

 
Vedtak: 
Rapporten tas til orientering. 
 

Sak 7  Økonomiske rammebetingelser i Golf-Norge 
 Saksfremlegg fulgte vedlagt. 
 
 Vedtak: 
 Rapporten tas til orientering. 
 
Sak 8  Styrevedtatt budsjett 2023 
  Saksfremlegg fulgte vedlagt. Økonomisjef Anne May Moss innledet. 
 

Vedtak: 
Administrasjonens forslag til styrevedtatt budsjett for 2023 vedtas. 

 
Sak 9  Ny virksomhetsplan – Nåsituasjon/SWOT/Bærekraftsmål 
  Saksframlegg fulgte vedlagt. 

 
Vedtak: 
Redegjørelsen om arbeidet med virksomhetsplanen tas til orientering. 
 

Sak 10  Sportswashing 
 Saksvedlegg fulgte vedlagt. Presidenter og GSer fra Finland, Sverige og Danmark 

informerte om status i sine respektive land. NGF s styre diskuterte deretter saken 
internt.    

 
  Vedtak: 

Styret tar innspillene til orientering.   
 
Sak 11  VTG 
  Saksfremlegg fulgte vedlagt. Leder for Breddeavdelingen Fredrik Due innledet. 
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  Vedtak: 
Det inntas et nytt punkt 4a) 6. i «Bestemmelser for nybegynneropplæring i Norge fra 
2016»  
 
Bestemmelsen trer i kraft fra 01.02.2023, og skal lyde: 
 
«En klubb som avholder VTG-kurs, eller er ansvarlig for kurs som leveres av ekstern 
leverandør, skal tilby samtlige kursdeltagere medlemskap i en golfklubb. Informasjon 
om medlemskapet skal være tilgjengelig ved påmelding. Medlemskapet skal være 
tilgjengelig fra og med kursdato.» 
 

Sak 12  Evaluering av NM 
  Saksfremlegg fulgte vedlagt. 
   
  Vedtak: 
  Redegjørelsen tas til orientering. 
 
Sak 13  Kontorlokaler og Golfens Hus 

Saksfremlegg fulgte vedlagt. Daglig leder Per Kristoffersen i Losby redegjorde for 
saken sett fra Losby. 

   
  Vedtak: 

Styret ber administrasjonen om å arbeide videre med å etablere et innendørssenter for 
golf i tilknytting til kontorlokalene i Snøbyen. Fortrinnsvis skal senteret drives av et 
heleid datterselskap av NGF. Saken skal behandles på et ekstraordinært Golfting.  
  

Sak 14  Mobil plattform 
Saksfremlegg fulgte vedlagt. 

   
  Vedtak: 
  Redegjørelsen tas til orientering. 
 
Sak 15  Transpersoner i golf 
  Saksfremlegg fulgte vedlagt. 

NIFs Seniorrådgiver verdiarbeid, Håvard B. Øvregård, innledet i saken. 
 
Vedtak: 
Styret ber administrasjonen arbeide videre med et regelverk for transpersoners 
deltakelse i breddegolfturneringer. 

 
Sak 16  Signaturrett 
  Saksfremlegg følger vedlagt. 
   
  Vedtak: 
  Styret gir signaturrett til styrets leder og generalsekretær i fellesskap.  
 
Sak 17  Nasjonal administrativ ledergruppe 
  Saksfremlegg fulgte vedlagt. 
   
  Vedtak: 

1. Nasjonal administrativ ledergruppe endrer navn til Klubbrådet. 
2. Styret oppnevner de foreslåtte personene i saksfremlegget som deltakere i 

Klubbrådet ut 2023. 
3. Klubbrådets mandat er å bidra til å utarbeide utkast til ny virksomhetsplan for 

2024-2027. 
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Sak 18  Paragolf inkl. golf som virkemiddel 
  Saksfremlegg fulgte vedlagt. 
 
  Vedtak: 

1.  «Paragolf Strategi- og plandokument 2023 – 2026» vedtas. Realisering av planen 
forutsetter friske midler, evt. omfordeling av midler. 

 
2. Styret ber administrasjonen følge opp signalene fra NIF når det gjelder «Idrett som 
virkemiddel».  

 
Sak 19  Bruk av midler fra «Fond» til internasjonale turneringer/OL-satsing 
  Saksfremlegg fulgte vedlagt. 
 
  Intet vedtak: 

Saken ble trukket av administrasjonen.  
  
Sak 20  Søknad fra NSG om støtte til ESGA-turnering i 2023 
  Saksfremlegg fulgte vedlagt. 
  
  Vedtak:   

Styrevedtak fra møte 1/2020 opprettholdes, og Norsk seniorgolf tildeles støtte til 4 
dommere (med tilhørende utgifter) og tilstedeværelse fra NGF administrasjon eller 
President ved ESGA Masters Team og ESGA Super Master Team.  
 
Styret forutsetter at arrangementet gjennomføres på en forsvarlig måte for dommere 
og TDer, og ber administrasjonen gå i dialog med NSG for å finne konstruktive 
løsninger. 
 

Sak 21  Innføring av obligatorisk trenerattest 
  Saksfremlegg fulgte vedlagt 
 
  Vedtak: 

Implementeringsplanen som ble gjennomgått i styremøtet vedtas som NGFs 
implementeringsplan for den obligatoriske Trenerattesten. 
 

Sak 22  Team Norways handlings- og aktivitetsplan for 2023 
Saksfremlegg fulgte vedlagt. Toppidrettssjef Øyvind Rohjan redegjorde i møtet. 
Videre holdt Suzann Pettersen og Caroline Martens et innlegg om balansen mellom å 
satse ungt og samtidig støtte våre beste profesjonelle spillere. 

 
 
  Vedtak: 

Styret tar redegjørelsen til orientering, og ber administrasjonen arbeide videre med 
revidering av sportslig plan i tråd med de signaler som ble gitt i møtet. 
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