
Protokoll fra styremøte 3/21

Organisasjon Trondheim Golfklubb

Møtenummer 3/21

Dato 16. juni 2021

Tidspunkt 18:30 - 21:00

Sted Sommerseter

Behandlingsmåte Fysisk

Til stede

Audun Otterstad, Styrets leder

Roger Lysholm, Styrets nestleder

Guro Dalen, Styremedlem

Jeanette Hagen Dalseide, Styremedlem

Anita Johannessen, Varamedlem

Ruben Kjølsø, Varamedlem

Jan Anders Langlie, Varamedlem

Terje Anders Skogseth, Daglig leder

Forfall

Marius Mattson, Styremedlem

Sak 15 Godkjenning av innkalling og agenda Agenda

Vedtak
Agenda og møte ble godkjent, styre var vedtaksdyktige.

styret hadde invitert ansvarlig for kjøkken Marius Lidahl til å presentere meny og de tiltak som er gjort for 
å utvikle tilbudet til medlemmene på Sommersetra.

Sak 16 Protokoll fra møte 2/21 Styreprotokoll

Det var mangler i protokolldokumentet og forslag, beskrivelse og vedtak kom ikke tydelig frem. vedtak er 
lagt inn som vedtak i selve dokumentet, men ikke i protkollfunksjon til programmet. 

Vedtak
Styreleder går inn protokoll, åpner dokumentet og utbedrer vesentlige mangler i protokoll slik at det 
kommer tydelig frem hva styret har vedtatt.

Sak 17 Oppfølging av styrevedtak Vedtaksoppfølging

Styret fulgte opp vedtak i forrige ukes sak om kontingent for første års medlem som har blitt økt uten 
årsmøtebehandling og drøftet saken på nytt. 

Saken om kategorien beskrevet på nettsiden "nytt medlem" tidligere første års medlem ble drøftet.

Vedtak
Styret vedtar å justere satsen for kategorien "nytt medlem" tidligere 1.års medlem tilbake til 
indeksregulert sats fra 2020, samt at disse medlemmer som har betalt for mye i kategorien får tilbud om 
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å få summen tilbakebetalt fra klubben.

Styret opprettholder vedtak om ekstraordinært årsmøte for å behandle forslag til kontingent.

Sak 18 Komitearbeid, utvalg og organisasjonsplan Beslutning

Vedtak
Daglig leder finner aktuelle kandidater til HCP-komiteen og fremmer forslag til styret på disse.

- Jan Anders Langlie er leder av komitee.

Janette går gjennom kontraktene på sponsorene, Guro bidrar til at det blir utarbeidet en instruksjon for 
komiteen.

 

Instruksene for komiteene vedtas slik de ligger foreslått.

Justert organisasjonsplan med påfølgende beskrivelse og instruks fremmes for årsmøte 2022. 

 

 

Sak 19 Eventuelt Eventuelt

1. Drøftet mulighet for ei stilling i shop, sponsorarbeid på vinters tid og øvrig kommersielt arbeid.

 

2. styret diskuterte åpent arbeidsform, viktige oppgaver.

 

Vedtak
1. Jan Anders Langlie lager ei beskrivelse for sin ide om en finansierende stilling.

 

- Shop

  + Klær

  + Utstyr

- Arrangement

+ Konfirmasjon

+ Bryllup

+ Utleie

- Sponsor
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Sted:

Dato:
   

Audun Otterstad
Styrets leder
 

Roger Lysholm
Styrets nestleder
 

Guro Dalen
Styremedlem
 

 

Jeanette Hagen Dalseide
Styremedlem
 

Anita Johannessen
Varamedlem
 

participantid:306481

Signert 21.06.21 av Otterstad, 
Audun med BankID.

participantid:306482

Signert 21.06.21 av Lysholm, 
Roger med BankID.

participantid:306483

Signert 17.06.21 av Dalen, 
Guro med BankID.

participantid:306485

Signert 21.06.21 av Dalseide, 
Jeanette Hagen med BankID.

participantid:307465

Signert 25.06.21 av 
Johannessen, Anita med 
BankID.
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