
 
   
 
 
Referat Styremøte nr 3/2017 –  
14.03.2017 kl 14:00-17:30 – NSG kontoret, Asker GK. 
 
Tilstede fra styret: Grethe Kristensen Nysveen GKN), Asle P Johansen (APJ), Elin Horgen (EH), Jon 
Ragnar Krogstad (JRK), Geir Rune Djuve (GRD), Ola Bøe (OB) 
 
Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO) 
 
20-03/17 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 2/2017  
Protokollen ble godkjent uten merknader og underskrevet av styret. 
 
21-03/17 Konstituering av styret – valg av komitéer 
Utnevning av nestleder.  
 
Vedtak: Styreleder valgte Jon Ragnar Krogstad (JRK) som nestleder. 
 
Strategiprosjektet. 
Jon Ragnar Krogstad orienterte om status for NSG strategi 2018-2020. Prosjektet startes med 
workshop hvor hele styret deltar. Strategigruppen forbereder workshopen og har utarbeidet en 
idéskisse med tiltak som tas med i det videre arbeidet (eget dokument).  
Forslag til tid og sted: 5.-6. mai” et sted i Østfold”.  
 
Oppfølging: Ola sjekker mulighet for hyttetur til Onsøy. Espen sjekker Støtvig og finner frem 
dokumenter fra tidligere strategiarbeid som sendes til Jon. 

 
22-03/17 Status administrasjon 
Espen orienterer om aktiviteten i administrasjonen som i hovedsak handler om igangkjøring av 2017 
med av inn- og utmeldinger, kvalitetssikring av Terminliste, TB 2017 oppfølging av budsjett for 
turneringer, representasjon og den generelle drift av NSG. 
Noen etterdønninger fra Årsmøtet samt plan og igangkjøring av regionmøter er i arbeid. 
 
Inn og ut og av og på 
Inn- og utmelding av NSG går sin gang. Det gjør også innbetaling av medlemskontingenten. 
Landskamp damer til Portugal reiser den 18. mars og NSG Winter Tour til Mar Menor, med sine på- 
og avmeldinger er nå oppe i 154 reisende og 148 spillende. 
 
Hjemmesiden 
Utvikling er fullført og ajourføring av klubbkontakter og fordelskortklubber (79) er foretatt. ”Nye 
Seniorgolf.no” er klar til bruk for alle som har noe ”på hjertet”. 
 
NSG-produkter er nå komplettert i alle størrelser, samt at ny dameskjorte uten erm er på lager. 
 
Markedsaktivitet er i oppfølgingsmodus og det jobbes med å få inn nye samarbeidspartnere.  
Sankt Jørgens Park er med på laget med aktivitet i forbindelse med ”Norgesveckan” og tilhørende 
annonsering. Annonse for Wirkola Cup er tatt inn og Riis Bilglass er med videre. 



 
NSG Inneserie med kåring av NSGs beste ”Innespiller” i samarbeid med Toppgolf går nå mot slutten 
med påfølgende finale 2. april. 
 
Høstreiser til Portugal og Spania (Lagtour med Premium Reiser). Asle P og Espen skal ha et møte 
med Tom Arne Tollefsen 15. Mars og har styrets tilslutning til å drøfte dette på best mulig måte. 
 
Regionmøter, Espen informerte om reiserute og gjennomføring 
 

Regionmøter	NSG	2017	
Dag	 Dato	 Region	 Klubb	 Hotell	 Varighet	
Ons	 05.apr	 Hordaland	 Bergen	GK	 		 18:00-19:30	
Tors	 06.apr	 Haugesund	 		 CC	H	Amanda	 18:00-19:30	
Tirs	 18.apr	 Hed/Opp	 Kongsvingers	 		 18:00-19:30	
Ons	 19.apr	 Møre/Roms	 Molde	GK	 		 18:00-19:30	
Tors	 20.apr	 Trøndelag	 Stjørdal	GK	 		 18:00-19:30	
Man	 24.apr	 Østfold	 Gml	Fr.stad	 		 18:00-19:30	
Tirs	 25.apr	 Vestfold	 Vestfold	GK	 		 18:00-19:30	
Ons	 26.apr	 Sørlandet	 		 CC	H	Ernst	 18:00-19:30	
Tors	 27.apr	 Rogaland	 		 Bryne	Kro&Hot	 18:00-19:30	
Ons	 03.mai	 Oslo	V	 Haga	GK	 	 18:00-19:30	
Tors	 04.mai	 Oslo	Ø	 Drøbak	GK	 		 18:00-19:30	

 
23-03/17 Økonomi og regnskap 
Status medlemmer: Per utgangen av februar er det utsendt kontingentfaktura til 2.646 medlemmer. 
Betalingsfrist på hovedutsendelsen er medio mars.  
Antall medlemmer ved utgangen av 2016 var 2.765.  
Antall nye hittil i 2017: 74 
Antall utmeldinger hittil i 2017: 96 (I tillegg kommer 119 utmeldinger for 2017 registrert i 2016) 
 
Resultatregnskap per utgangen av februar ble gjennomgått. Det ble presisert at det fortsatt er tidlig på 
året og den store turneringsaktiviteten enda ikke er kommet i gang. Så langt ser imidlertid både 
inntekter og kostnader ut til å følge oppsatt budsjett. Det fremlagte regnskapet ble tatt til etterretning.  

 
24-03/17 Status med TB 2017 
Informasjon om beslutninger fattet i TK- møte 7. Mars ble gjort fyldig rede for av Asle p 
 
Vedtak: Styret stiller seg enstemmig bak TKs beslutning om å erstatte vekting med opprettelse av egen 
regional OoM-liste. TB2017 med rettelser, herunder også pkt 7.7 om uttak for damer til landskamper 
og ESGA Masters som inntar klasse 4, er godkjent.  
 
Vedtak: Under pkt 2.1.1 strykes punktet om avrunding. 
 
Oppfølging: TK-leder Asle P sender TB 2017 til Erik Økseter for kvalitetssikring og korrektur. TB 
2017 sendes til adm. v/Espen, som tar en siste korrektur, legger ut på hjemmeside og distribuerer til 
alle involverte. 
 
 



25-03/17 Status Terminlisten 2017  
Asle P orienterte om at fortløpende endringer vil forekomme da det fortsatt er klubber som ikke har 
returnert avtalene. 
Den oppdaterte terminlisten ligger nå på nettsiden. Det meste av turneringer er nå bekreftet av 
klubbene. Det har vært 2 avlysninger i forhold til opprinnelig plan, Nes GK i mai og Oslo GK i juli.  
 
Oppfølging: Excel-verktøy for turneringskontroll oppdateres og Terminlisten oppdateres på 
hjemmesiden kontinuerlig i hht ajourføring. 
 
26-03/17 Status Representasjonsoppgaver 2017 
Det er grunnlag for å sende et lag til EGA lag kvinner da det er 12 kvinner under 10,0 i hcp som har 
sagt seg interesserte i å prøve å kvalifisere seg.  
Administrasjonen purrer stadig for å få på plass landskamp mot Island, uten at vi hittil har fått kontakt. 
 
27-03/17 Nordisk Mesterskap 
Kort gjennomgang av Nordisk Mesterskap hvor status nå er at dette blir et pilotarrangement som et 
åpent nordisk mesterskap. Invitasjon er under arbeid i samarbeid med Bo Rydén i SSG og komiteen i 
Norge. Denne ajourføres etter følgende vedtak: 
 
Vedtak: Turneringen spilles over 2 dager i 5 klasser, påmelding i GB. 
 
Oppfølging: Asle P sjekker med Per Thomas om det går an at spillere fra alle de nordiske land melder 
seg på i GB. 
 
28-03/17 Mva kompensasjon og Grasrotandel 
Ola orienterte om NSGs muligheter. NSG vil være berettiget til å søke om momskompensasjon 
generell ordning. NSG vil ut fra budsjett for 2017 overskride gjeldende terskel (kr 140000) for fritak 
for mva-registrering. 
NSG bør overveie å registreres som mottaker av Grasrotandel 

 
Vedtak: Det gjøres en økonomisk oppstilling av hva som lønner seg i denne sammenheng. Ola følger 
opp sitt arbeid og ber regnskapsfører Nordstaa gi oss en vurdering for vårt tilfelle. 

 
Oppfølging: Ola sjekker om kriteriene for å registrere oss for grasrotandel er tilstede. 
 
29-03/17 Samarbeidet med NGF 
NGF tar kontakt for ny samtale når Marit Wiig er tilbake fra ferie.  

 
30-03/17 Eventuelt  
For å bidra til å øke interessen for turneringene utenfor egen region, ble det foreslått å opprette et 
forum som kun er åpent for NSG medlemmer (på NSG Facebook eller annet sted) og hvor man kan 
avtale kjøring til/fra turneringen, flyplass, baner, innkvartering etc. Dette må være et forum som ikke 
er styrt av administrasjonen og som er lett å bruke for de som ønsker det. Det vil kunne bidra til å få 
den enkeltes reisekostnad lavere og at det blir enda hyggeligere å reise på turnering.  
 
 
20. mars 2016 
Espen Olafsen 
 
Kommende styremøter: 

ü Styremøte 4 – 23. mai 2017 
ü Styremøte 5 – 15. august 2017 
ü Styremøte 6 – 17. oktober 2017 



ü Styremøte 7 – 12. desember 2017 
ü Styremøte 1/2018 – 16. januar 2018 
ü Årsmøte 2018 – medio februar 

 

_______________________________       _________________________________ 
Grethe  Kristensen  Nysveen  Jon Ragnar Krogstad 
 

 
______________________________       _________________________________ 
Geir Djuve                           Elin Horgen 
 
_______________________________       _________________________________  
Asle  Petter  Johansen   Ola Bøe 
 


