
 
Referat Styremøte nr 4/2017 –  
23.05.2017 kl 14:00-17:30 – NSG kontoret, Asker GK. 
 

Tilstede fra styret: Grethe Kristensen Nysveen GKN), Asle P Johansen (APJ), Jon Ragnar Krogstad 
(JRK), Geir Rune Djuve (GRD), Ola Bøe (OB) 
 
Forfall: Elin Horgen (EH) 
 
Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO) 
 
31-04/17 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 3/2017  
Protokollen ble godkjent uten merknader og underskrevet av styret. 
 
32-04/17 Status administrasjon 
Espen orienterte om aktiviteten i administrasjonen. 
 
Oppstart Senior Tour ble preget av noen avlysninger (Ski, Grenland og Sande) og en utsettelse 
(Moss & Rygge) grunnet en kombinasjon av dårlig vær og for liten påmelding. Vårspretten var 
imidlertid en fire dagers ”solskinnsopplevelse” . Vi har pt hatt 2456 spillere i aktivitet, noe som er 175 
flere (7,7%) enn i fjor 
 
Hjemmesiden utvikler seg jevnt og trutt. Redaksjonen har fått korrekturhjelp av Grethe. Nå er vi i 
gang med turneringsresultater og redaksjonen oppfordrer til å sende bilder. 
 
Produktsalget rusler og går jevnt og trutt. Adm sender tidvis ut tilbud om «Du ringer, vi bringer» i 
forbindelse med turneringer, noe som blant annet utløste 10 ordre til Stavanger. 
 
Markedsaktivitet vært litt nedprioritert grunnet blant annet reiseaktivitet med regionmøtene. Men vi 
kan positivt melde om gaver (Goodibags) til regionmøter i Oslo og Akershus fra Riis Bilglass.  
Tidligere prospects er fulgt opp uten nye avtaler. Vi har invitert Mitsubishi til ytterligere engasjement, 
fått inn en salgsannonse, forlenget avtale med St Jørgens og sikret videre samarbeid med Birdie 1. 
 
Innemesterskap på Toppgolf ble avsluttet med finalespill. Vinner ble Lasse Delebekk, Skjeberg GK. 
God start på noe som kan vokse på seg. 
 
Undersøkelsen i forbindelse med NSG Winter Tour viser overveiende positive resultater og er et solid 
utgangspunkt for et snarlig oppfølgingsmøte med Premiumreiser om neste tur og om den planlagte 
lagturen til høsten. 
 
Høstens turer: Påmelding til turen med SponsorLink er lagt ut på hjemmeside og i GolfBox med 14 
påmeldte så langt. Invitasjon Lagtour med Premiumreiser til Spania (Mar Menor) er utarbeidet, men vi 
avventer inngåelse av endelig avtale. 
 
Regionmøter: Espen informerte om til dels store variasjoner i oppmøte, men understreker 
betydningen av disse møtene som viktig synliggjøring av NSGs aktiviteter og kanal for 
tilbakemeldinger fra klubbkontakter og medlemmer. Regionmøtene har tidligere hatt størst appell til 
KKer i regionene, men vi ser nå at møter i klubber vekker interesse (ref. Kongsvinger). 
 
 
 



Regionmøter	NSG	2017	
Dag	 Dato	 Region	 Klubb	 Hotell	 Varighet	
Ons	 05.apr	 Hordaland	 		 Admiral	 18:00-19:30	
Tors	 06.apr	 Haugesund	 		 CC	Amanda	 18:00-19:30	
Tir	 18.apr	 Hed/Opp	 		 CC	Astoria	 18:00-19:30	
Ons	 19.apr	 Møre/Roms	 Molde	GK	 Alexandra	 18:00-19:30	
Tors	 20.apr	 Trøndelag	 Stjørdal	GK	 Airp.	Værnes	 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	 		 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	

 
33-04/17 Økonomi og regnskap 

ü Status medlemmer 2833 hvorav 620 damer.  
 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

M 1400 1502 1578 1734 1842 1881 1834 1912 2122 

K 350 400 482 540 593 627  611  613  643 

Tot 1750 1902 2060 2274 2435 2508 2445 2525 2765 
 
 
Resultatregnskap per utgangen av april ble gjennomgått. Inntektene er godt over budsjett for perioden, 
men lavere enn fjoråret på grunn av at inntekter fra ESGA på 726’ var med i 2016 regnskapet. Det er 
fortsatt tidlig på året, noe som kan forklare et relativt høyt utestående beløp på medlemskontingenter 
Per i dag står 337 kontingent ubetalt (kr 270.000,-). Purring vil skje medio juni. 
 
Turneringsaktiviteten er godt i gang, men inntektene bærer preg av at noen turneringer i april mangler 
i det fremlagte regnskap. Med unntak av periodiseringsforskjeller i forbindelse med 
representasjonsoppgaver, ser inntekter og kostnader per april ut til å være i samsvar med budsjett. Det 
fremlagte regnskapet ble tatt til etterretning.  

 
34-04/17 Status TB 2017 og vedtatt klasseinndeling 
TK-leder hadde varslet en del utfordringer med etablering av ”faste klasser”. 
Stikkprøver samt Helges erfaringer med det nye systemet gjør at dette nå fungerer tilfredsstillende.  
 
Vedtak: Vi kjører videre med faste klasser. 
 
35-04/17 Status Senior Tour 2017  
TK-leder orienterte om deltakelse og gjennomføring som i hovedsak kan betegnes som meget 
tilfredsstillende, dog med noen nødvendige avlysninger. Turneringskontrollskjemaet vil bli ajourført 
etter hvert som betalingene kommer.  
 
TK-leder stilte spørsmål til Styret om å definere hva «godtgjørelse for tilstedeværelse» for NSGs 



turneringskoordinatorer skal omfatte. Godtgjørelsen består av greenfee, startavgift og kr 900,-.  
Skal Turneringskoordinatoren være der fra turneringens start eller fra det tidspunkt vedkommende selv 
skal spille, hvor lenge skal vedkommende være tilstede, og hva er Turneringskoordinatorens oppgaver 
under turneringsavviklingen. Skal det være ytterligere kompensasjon for to startfelt? 
 
Vedtak: Styret påla administrasjonen å utrede et forslag som presenteres for Turneringskoordinatorene. 
Herunder inntatt forslag om økning av godtgjørelse for turneringer med doble startfelt med kr 450,-. 
 
36-04/17 Status Representasjonsoppgaver 2017 
Alle påmeldinger til de ulike mesterskap er foretatt. Uttak skjer pr 31.5. som i praksis betyr etter 
turneringene 28.5. 
Som følge av at vi ikke kan stille et godt nok lag til EGA for kvinner er det i samråd med spillerne 
besluttet å utsette en slik debut til 2018. I stedet tilbød vi to spiller støtte til EGA individuelt. Kun en 
(Inger Martens) takket ja. Admin foreslo at ved poenglikhet i uttak EGA for menn individuelt å gi 
støtte til en ekstra, tredje herrespiller. 
 
Vedtak: Oppstår poenglikhet for herrer om 2 kvalifiseringsplass får begge spillere tilbud om støtte til å 
delta i EGA individuelt. 
 
Landskamp Island er etter samtale med presidenten på Island sterkt ønsket, men de er ennå ikke klare 
med lag og tidspunkt. Espen purrer fortsatt og har spurt Losby om de fortsatt har plass til oss. Hvis 
ikke kan Kongsvingers være et godt alternativ. 
 
Espen redegjorde for kostnadene vedr representasjon. Slik det ser ut nå vil kostnadene bli lavere enn 
budsjettert. Kostnadsoversikten for representasjon oppdateres til neste styremøte.  
 
37-04/17 Nordisk Mesterskap 
Invitasjon til åpent nordisk mesterskap er sendt ut av Bo Rydén. Turneringen er lagt ut i GolfBox for 
påmelding. Per i dag er det 14 påmeldte. Det var bred enighet om at det måtte informeres ytterligere 
om mesterskapet. 
 
Vedtak: Styret påla Adm å sende ut informasjon/plakat til klubbene. 
 
38-04/17 MVA kompensasjon og Grasrotandel 
Ola orienterte om innspill fra Årsmøtet og den påfølgende jobben som er gjort. NSG kan søke om 
MVA-kompensasjon med en såkalt «Forenklet» søknad. Hans Norstaa mener at vi kan få 
kompensasjon, og har beregnet størrelsen av kompensasjonen til å kunne bli i overkant av 5%.  
 
Vedtak: Styret ber Adm kontakte Hans Norstaa for å berede regnskapsmessig grunnlag for søknad. 
 
Grasrotandelen har NSG søkt om tidligere, men fått avslag. Utfordringen er at det er et krav om lokal 
eller regional virksomhet. Vårt navn er av så «landsdekkende» karakter at vi høyst sannsynlig faller 
utenfor med mindre vi argumenterer for at vi i hovedsak er en Østlandsvirksomhet. Grasrotandelen er 
en god inntektskilde for klubbene.  
 
Vedtak: NSG søker ikke, men overlater Grasrotandelen til klubbene. 
 
39-04/17 Samarbeidet med NGF 
Samarbeid NSG – NGF er ikke kommet videre. Styret drøftet ordlyden i NGFs siste tilbakemelding 
der NGF ikke ser det som sin oppgave å gjøre noe for golfspillere over 35 år, men ser på NSG som en 
mulig samarbeidspartner i klubbarbeid. NGF har uttrykt sin anerkjennelse for det arbeidet NSG gjør 
for å skape aktivitet for seniorene. Styret er av den oppfatning at mange NSG-medlemmer allerede er 
meget aktive i sine lokale klubber.  



 
Vi gjenopptar dialogen med NGF om hvordan vi utvikle samarbeidet og hvordan tilknytningen bør 
være når sesongen er over til høsten. 

 
40-04/17 Strategiprosjektet 
Jon Ragnar orienterte (med referanse til utsendt notat) på vegne av strategigruppen om den videre 
utviklingen av strategiplanen som skal presenteres på årsmøtet i februar 2018. Gruppen har utarbeidet 
en foreløpig skisse som de ønsker å utvikle et stykke videre og inviterer øvrige styremedlemmer til å 
komme med innspill. Gruppen kommer tilbake med ene mer detaljert fremdriftsplan der vi etter neste 
styremøte avtaler et nytt strategiplanmøte.   

 
I forholdet til NSGs satsing og utvikling av evt samarbeid med Rogaland og Hordaland kan styret 
tenke seg en alternativ løsning hvor de i større grad blir ”selvgående”. Det ble også diskutert variabel 
prising av medlemskontingenten, noe som også er fremmet av KKer i Trøndelag tidligere. 
 
41-04/17 Godkjenning av statutter for NSG Hedersmerke 
Fremlagt forslag ble behørig gjennomgått og drøftet, spesielt om hedersbevisningen skal eller 
kan deles ut hvert år. 
 
Vedtak: Statutter i forslagets form ble godkjent. 
 
42-04/17 Eventuelt  
Adm foreslo å øke km-godtgjørelsen for styremedlemmer til kr 3,50. 
 
Vedtak: Km-godtgjørelse kr 3,50 vedtatt. 
 
Espen har vært i dialog med Tyrifjord GK om en mulig avtale som innbefatter turneringer, 
greenfee og fordelskort. Forslag til avtale ble presentert for styret og avstedkom en sunn 
meningsutveksling. 
 
Vedtak: Avtale i fremlagt versjon vedtatt. 
 
Kommende styremøter: 

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 
 


