
NORGES GOLFFORBUND 
Protokoll styremøte nr. 3 - 2022 

 

Tid:   Onsdag 11. mai 2022 kl. 1300 - 1900 

Sted:  Ullevål stadion 

 

Til stede: Egil Hatling   Gro Mjellem 

  Katrine Eide    

  Oddrun Skår   Gabrielle Drageseth 

  Magnus Boland Haugen Øyvind Krag Ingul 

 

Fraværende:  Hasse Iwarsson 

 

Fra adm: Tor-Anders Hanssen  Tom Rosenvinge 

  Jens-Kristian Hansen 

 

SAKSLISTE 
 

Før møtet startet ble ny redaktør i Norsk Golf, Tom Erik Andersen, og ny leder for avdeling 
Klubbservice, Line Berg, presentert for styret. 

 

Sak 1  Presidentens hjørne 

  Orientering ble gitt i møtet. 

 

Sak 2  Rapport fra Generalsekretæren 

  Saksfremlegg fulgte vedlagt. 

 

  Det ble fattet følgende vedtak: 

  Rapporten ble tatt til orientering. 
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Sak 3  Oppfølgning og status 

  Vedlagt fulgte: 

 Protokoll fra forrige styremøte 
 Regnskap per 31.03.22 
 Styrets terminliste per 11. mai 2022 

 

Det ble fattet følgende vedtak: 

Styret tok underskrevet protokoll, terminlisten og redegjørelsen for regnskapet 
til orientering. 

 

Sak 4  Rekruttering – Mål: 135 000 medlemskap innen utløpet av 2023 

  Saksfremlegg fulgte vedlagt. 
 

Det ble fattet følgende vedtak: 

Rapporten ble tatt til orientering. 

 

Sak 5  Ivaretakelse; klubbkultur – Mål: Ambassadørscore 50 

  Saksfremlegg fulgte vedlagt. 

 

Det ble fattet følgende vedtak: 

Rapporten ble tatt til orientering. 

 

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

  Saksfremlegg fulgte vedlagt. 

 

Det ble fattet følgende vedtak: 

Rapporten ble tatt til orientering. 

 

Sak 7  Økonomiske rammebetingelser i Golf-Norge 

  Muntlig redegjørelse ble gitt i møtet. 

 Marked 
Status markedsarbeid, Tom Rosenvinge orienterte. 
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 Digital strategi, Status og fremdriftsplan, Sindre Maurud orienterte. 
 Anleggspolitisk dokument, intet nytt å rapportere.  

 

Det ble fattet følgende vedtak: 

Redegjørelsene ble tatt til orientering. 

 

Sak 8  Golfhistorie – digitalisering 

  Saksfremlegg fulgte vedlagt. Jens Engelstad møtte og redegjorde for saken.  

 

Det ble fattet følgende vedtak: 

Styret ber administrasjonen om å inngå avtale med Kopinor om opphavsrett til 
innholdet i Norsk Golf fra og med 1997.  

Styret ber videre administrasjonen om å bekrefte for Nasjonalbiblioteket at 
NGF har rettighetene til alle bladene fra og med 1950, og be dem digitalisere 
søkbart alle bladene, også nye papirutgaver, og publisere alt samlet på sin 
nettside.  

 

Sak 9  Parastrategi  

  Saksfremlegg fulgte vedlagt.  

 

Det ble fattet følgende vedtak: 

NGF stiller seg bak parastrategien «Én idrett – like muligheter», og vil legge 
denne til grunn i utvikling av paragolfstrategien og paragolf. 

 

Sak 10  Revidering VTG-bestemmelsene 

  Saksfremlegg fulgte vedlagt 

 

  Det ble fattet følgende vedtak: 

Innføring av nytt pkt. 15 i «Bestemmelser for nybegynneropplæring i Norge fra 2016» 
vedtas som foreslått av administrasjonen. 

 

Sak 11  Økonomi - rutiner 

Saksfremlegg fulgte vedlagt 
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Det ble fattet følgende vedtak: 

Styret tar redegjørelsen til orientering, og ber administrasjonen implementere 
revisors anbefalinger i sine rutiner, samt at rutinene innarbeides i dokumentet 
«Kontrollrutiner – økonomistyring NGF». Endringene bes også innarbeidet i 
«fullmaktsmatrisen».  
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