
PROTOKOLL  

Styremøte TGK 10.09.19 

Golfsenteret på Lade 

 

Tilstede:  

Terje Skogseth, Kolbjørn Hole, Finn Hjulstad, Ingunn Pettersen, Ruben Kjølsø, Yrr Mörch, 

Marius Mattson. 

 

Ikke tilstede: Roger Lysholm, Kathrine Koren Bjertnes 

 

 

Sakliste: 

1. Godkjenne innkalling  

i. Godkjent 

2. Protokoll, signering 

i. Signert.  

3. Strategi, planer og tiltak, se på 4 fokusområder. 

i. Egen sjekkliste gjennomgått, aktiviteter på alle 4 fokusområder OK. 

4. Status DL 

i. DL, presentert status og rikets tilstand. Stor aktivitet på Sommersæteren, 

mye positivt som skjer. Mange bidrar til mye positiv aktivitet. DL har brukt 

mere tid på eksternt kontor for å få unna arbeid, dette har fungert bra. 

Styret tar orienteringen til etterretning og er godt fornøgd med aktiviteten i 

klubben, styret er spesielt godt fornøyd med den store innsatsen som 

utføres av frivillige. 

 

5. Regnskap med månedsrapport, status medlemsavgift 

i. Regnskap pr 31.07.19 gjennomgått.  

 

ii. Det skal settes opp en likviditetsanalyse som viser forventede utgifter og 

inntekter resten av året. Dette legges frem for styret så snart som praktisk 

mulig, senest 01.10.19. 

 

iii. Regnskapstallene tas til etterretning. 

 

6. Medlemstall 

i. Svært positiv utvikling i medlemstall. Vårt fokus er å sikre at vi har et så 

bra tilbud at alle vil fortsette å være medlemmer. Status pr. d.d. er: 831.  

 

7. Saker fra medlemmene: 

i. Parkering inne på området: Styret opprettholder tidligere vedtak.  

 

ii. DL er blitt bedt om å orientere medlem om avtale med Nordic Arena. 

Orienteringen gjennomgått med styret som tar orienteringen til 

etterretning. 



 

 

8. Møte med regnskapsfører:  

 

i. Deltakere: DL, K. Hole, F. Hjulstad, R. Lysholm 

Møtet må gjennomføres før 29.09.19. 

 

 

9. Vedta komiteer og fylle der vi mangler 

 

i. Fortsatt mangler noen navn på å fylle alle komiteer, men alle er 

bemannet. Styret oppfordrer alle komiteer om å føre et enkelt notat til 

styret når det har vært møte. Saker som behandles sendes til styret. 

 

ii. Komiteer informerer om at de lager enkle rapporter som de sender styret. 

 

 

10. Medlemsmøter 

i. Mandag 30.09.19 kl 18.30 på klubbhuset. DL kaller inn.  

 

 

11. Møteplan styret 

i. Neste møte blir: 17.10.19 kl 18.00 på golfsenteret. 

 

 

12. Eventuelt: 

i. Norges idrettsforbund har en nettbasert tjeneste med en gjennomgang av 

styrets arbeid. Ingunn anbefaler alle å gå igjennom denne, Ingunn sender 

link. 

 

ii. Nye retningslinjer for medlemsregister vedtatt i idrettsforbundet. DL har 

avklart at denne saken avventes inntil NGF har avklart saken. DL sjekker 

opp. 

 

iii. Vi klarer ikke å stille ressurser til arrangementet som vi har fått tilbud til å 

være en del av på festningen 21.09. Vi takker nei. 

 

13. Evaluering av møtet 

i.   

 

14. Egen tid styret   

i. Ikke gjennomført denne gangen. 


