Utkast referat Styremøte nr 2/2020 –
15.02.2020 kl 17:00-19:30 – Thon Hotel Oslo Airport.
Tilstede: Jon Ragnar Krogstad (JRK), Brita Kleven Thorsvik (BKT), Signe Høstbjør (SBH),
Ola Bøe (OB), Geir Djuve (GD), Asle P. Johansen (APJ), Terje Wiik (TW), Lasse Delebekk
LAD), Anne Ki Klemetsen (AKK)
Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)
12-02/20 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 1/2020

Protokoll fra møte 1 fremlagt og underskrevet.
13-02/20 Konstituering av styret – valg av komiteer. (diskusjon)
Etter en kort presentasjon av det nye NSG styret la styreleder JRK frem sitt ønske om å strukturere
styremøtene i:
-Info sak
-Diskusjonssak
-Beslutningssak
Oppfølging: Jon konkretiserer praktisk gjennomføring av nevnte struktur.
Utnevning av nestleder: Signe Høstbjør.
Valg av medlemmer til Turneringskomité:
Asle P Johansen (Leder), Geir Djuve, Reidun Aas Johansen (NY), Reidar Sakseide, DL (Espen).
Styret arbeider videre med å finne et nytt komitémedlem, fortrinnsvis fra Trøndelag eller NordVestlandet. Brit Kleven Thorsvik (BKT) fortsetter i TK inntil nytt medlem er funnet.
Som følge av at strategikomiteen nå har fullført sitt arbeid og levert NSGs Strategi 2020 – 23 til styret
ble komiteen besluttet oppløst. Samtidig ble NSG Prosjektgruppe Medlemsundersøkelse opprettet med
Signe Høstbjør (Leder), Geir Djuve og Ola Bøe.
Oppfølging:
TK-møte 3. mars som grunnlag for styremøtet 5. mars.
14-02/20 Oppsummering av årsmøte (diskusjon)
Styret var gjennomgående fornøyd og hadde ingen kommentarer til mulig forbedringspunkter i forhold
til årsmøtets gjennomføring.
Oppfølgingssaker fra årsmøtet.
Innspillet fra Egil Hatling om vår SWOT – der vi nevner forholdet til NGF under «TRUSLER» med
tanke på respekt/forståelse hos NGF – følges opp i samarbeidets ånd og han kontaktes umiddelbart
for å avtale et møte.
Tema for møtet er å gi innblikk i omfanget av NSGs virksomhet, samarbeidets art, betydningen av
”assosiert” til NGF, bruk av GB, uttak til EGA og redegjørelse for økonomiske forhold. Målsettingen
er å utvikle et samarbeid med NGF som vil gi en vinn-vinn situasjon for begge parter og styrke NSG
sine muligheter til å møte fremtidens utfordringer.

Årsmøtet ønsket Informasjon om NSG og lojalitetskort som KK kan ta videre i klubben
Oppfølging: Adm. følger opp.
Tidspunkt for landskamper. Det ble gitt uttrykk for at september ble sent i forhold til usikkert vær.
Oppfølging: TK/Adm følger opp.
Styret ønsket oversikt på hcp for damene i lagserien.
Oppfølging: Adm følger opp
15-02/20 NSG Strategi 2020 – 2023 (diskusjon)
Etter solid informasjon av Jon R Krogstad ga Årsmøtet full aksept for fremlagt NSG strategi 2020-23.
Strategigruppen ble som tidligere nevnt oppløst. NSG Prosjektgruppe Medlemsundersøkelse legger
frem et forslag til ny Medlemsundersøkelse for styret.
Oppfølging: Medlemsundersøkelsen utarbeides innen 1 sept 2020 som deretter først blir testet på
styremedlemmene.
16-02/20 Status TB 2020 (diskusjon m/beslutninger)
Etter utsendelse av TB2020 til KKene, og under presentasjonen før Årsmøtet ble det lagt frem innspill
til TB som styret må ta hensyn til: Uttak av EGA-lag, hcp-grense for damer i lagserien og etablering
av SuperSerie i lagserien.
Vedtak: Styret sendte disse sakene videre til TK-møte 3. mars.
TK legger frem sin anbefaling for styret i styremøte 3. den 5. mars.
Oppfølging: Etter styrets vedtak 5. mars sender TK-leder Asle P TB 2020 til kvalitetssikring og
korrektur, deretter legger Adm. ut de nye TB 2020 på hjemmeside og distribuerer til alle involverte.
17-02/20 Status Terminlisten 2020 (diskusjon m/beslutning)
Lagmesterskapet i 2. divisjon. Innkommet klage fra Byneset som føler seg forbigått i tildelingen av
dette mesterskap. Saken og grunnlag for klage, herunder innsendt ønske om å avholde turneringen ble
gjennomgått.
Vedtak: Styret gjør ingen endring.
Under møtet fikk styret melding om at Seniorgolforganisasjonen i Sveits hadde fått store problemer
med å arrangere ESGA Masters i Basel. I den påfølgende uke ble det klart at Sveits må avlyse og at
ESGAs ledelse forhandler med et mesterskap i Italia 6. – 10. juli.
Oppfølging: Adm følger utviklingen og avbestiller alle reservasjoner ifb Basel.
Oppfølging Terminlisten: Siste innspill og korreksjoner gjøres av Asle P/Erik Ø. Geir Djuve gir
listen ny utforming i Excel. Terminlisten legges ut på hjemmesiden. (Adm)
Turneringene legges inn i GolfBox i slutten av februar.
Nødvendige internkontrollverktøy utarbeides med basis i Terminlisten. (Helge)
18-02/20 Status Representasjonsoppgaver 2020 (info) (off. fra 1. mars)
Ingen endringer fra forrige møte.
19-02/20 Regionmøter 2020 (info)

Adm. v/Espen informerer om opplegg og gjennomføring som i hovedsak går ut må at de regionale
turneringskoordinatorene holder møtene i sin region. Adm holder et møte sentralt (Asker) og kan (i et
begrenset omfang) etter ønske komme til klubber/regioner.
20-02/20 Masters 2021 (info)
Status for arbeid i prosjektgruppa ble fremlagt i form av presentasjon under årsmøtet og info om
framdriften i styremøtet.
Søknad til NGF om økonomisk støtte fikk ikke gjennomslag.
21-02/20 Eventuelt

Adm. orientere om grunnlag for annonse/sponsoravtale med Golfshopen.no som en
videreføring av at NSG premiesjekker nå kan benyttes i Golfshopen.no.
Engasjementet vil medføre aktivitet på hjemmeside og Facebook
Ola informerte om avtale med Sissener og gikk gjennom hovedpunktene i avtalen som vil
gjelde fra april 2020 til april 2021.
Kommende styremøter 2020
Styremøte 3 – torsdag 5. mars 2020 (Styrebehandling av TB og Terminliste etter TK Møte 3. mars
Styremøte 4 – 12. eller 19. mai 2020
Styremøte 5 – 18. august 2020
Styremøte 6 – 13. oktober 2020
Styremøte 7 – 8. desember 2020
Saksunderlag:
Regnskap 2019 og budsjett 2020 (levert tidligere som saksunderlag til årsmøte)
Terminlisten 2020 (vises på møtet)
TB 2020 (leveres på møtet)
Foreløpig utkast / oversikt representasjonsreiser og budsjett 2020 (vises på møtet)
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