Utkast Referat Styremøte nr 4/2020 –
19.05.2019 kl 12:00-16:30 – Nettmøte fra NSG kontoret, Asker GK.
Tilstede: Jon Ragnar Krogstad (JRK), Brita Kleven Thorsvik (BKT) på nett, Signe Høstbjør
(SBH), Ola Bøe (OB), Geir Djuve (GD) på nett, Asle P. Johansen (APJ).
Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)
32-04/20 Underskrift av protokoll fra styremøte 2/ 2020 og 3/2020 og status oppfølging vedtak.

Protokollene ble fremlagt og underskrevet.
Status vedtak og oppfølging fra styremøte nr 3
Oppfølging: Jon og Sissel går gjennom periodisering av budsjettet for å finne operative
kontrollverktøy og nøkkeltall for videre styring. Utført
Begrense antall turneringer for uttak
Vedtak: Forslag om å begrense antall turneringer som basis for uttak fikk ikke tilslutning.
Oppfølging: Drøfte i neste styremøte om dette skal være med i spørreundersøkelsen til de medlemmer
som spiller turneringer. Signe tar dette med i arbeidet med medlemsundersøkelsen.
2X9
Vedtak: Klubber kan søke om å arrangere en slik turneringer.
Oppfølging: Brita informerer Trondheim GK om at dette er mulig å arrangere. Utført
Mrk: Ordningen blir ikke beskrevet i TB og NSG går ikke aktivt inn for å arrangere slike turneringer.
Vedtak: I 1. div Miks er hcp 18 maks. spille-hcp (tildelte slag). Utført
Kvalifisering til Landsfinale
Oppfølging: Med bedre og bredere bakgrunnsopplysninger ønsker styret å drøfte ordningen med
Landsdelsfinaler som kvalifisering til Landsfinalen til høsten.
Klasseinndeling
Vedtak: Klasse 6 og 7 gjelder for damer og herrer (Begge kjønn må vise forståelse for å spille fra
samme utslagssted på de baner hvor annet ikke er mulig.) Utført
Uttak spillere til EGA / ESGA
Vedtak: Uttak for EGA, ESGA (vanlig, Masters og SuperMasters) og ESLGA ( 65+ og Marisa) starter
23.05.20 og går frem til 31.5.21. De 6 beste bruttospillerne (damer og herrer) tas ut til EGA lag, de
følgende tas ut til ESGA (herrer) og Marisa Sgaravatti (damer).
Nettospillere tas ut fra de gjeldende nettolister og vi henviser til TB2020. Utført
27-03/20 Status Terminlisten 2020 /info
Oppfølging: Terminlisten oppdateres fortløpende på hjemmesiden ved eventuelle endinger.
29-03/20 Samarbeidsprosjekter/info
Oppfølging: Admin følger opp møteavtale med NGFs styre. Utført
Møte avholdt, videre samhandling stoppet opp som følge av korona/smittevernbegrensninger.

30-03/20 Masters 2021 /info
Oppfølging: Presidenten i ESGA kommer på befaring 14. – 16. april. Avlyst som følge av korona.
33-04/20 Status administrasjon/info
Espen orienterte om aktiviteten i administrasjonen som i stor grad har vært preget av
koronabestemmelser og tilrettelegging for turneringsspill, samt medlemshåndtering.
TB er revidert i henhold til seneste beslutninger (15.5.20) og terminliste revideres fortløpende.
Det er et jevnt og positivt tilsig av medlemmer med tilhørende arbeidsoppgaver for «Servicekontoret»,
som rettledning ifb m nettbasert medlemskort.
Overføring av lister til opprettelse av nettbaserte medlemskort går greit, men er pga. stor etterspørsel
og ajourføring betydelig hyppigere enn i fjor.
Enkelte ønsker fortsatt analoge medlemskort, som utarbeides og sendes i post.
Det er begrenset aktivitet både på «sponsor»-fronten og annonsemarkedet, skjønt SponsorLink
tilkjennegir et fortsatt ønske om samarbeid og annonse.
Sissener-avtalen gir viktig tilskudd i en krevende økonomisk tid sammen med kompensasjonen på kr
25 453,- fra Lotteritilsynet for tapte inntekter i april.
Vi følger opp neste kompensasjonsrunde.
Regionmøte Trøndelag gjennomført av Brita Kleven Thorsvik med de fire aktuelle klubbene der.
Øvrige Regionsamlinger er begrenset av Koronaregler. All informasjon er forøvrig formidlet til KKer
Reise: Portugal 2020 avlyst, Mar Menor 2021 planlagt gjennomført.
Føring av scorekort under turneringer har avstedkommet en del ønsker om alternativer til føring på
mobil. TK-leder er imidlertid klar på at instruks for føring følges i alle turneringer. (En spiller fører i
GB via mobil en annen spiller fører et scorekort for alle spillere i ballen som levers inn som back up.)
34-04/20 Økonomi og regnskap/info
Status medlemmer registrert i GB 19.05.20: 2780
Nye medlemmer: 272 (64 damer (23,5%) og 208 herrer)
Utestående kontingent 375.260,- som betyr at 450 medlemmer ikke har betalt kontingent.
Da det i år ikke er avholdt turneringer så langt i sesongen er det medlemskontingenten som utgjør
inntektsbildet i tillegg til støtte fra vår samarbeidspartner Sissener og tilskuddet for tapt
arrangementsinntekt fra Lotteritilsynet.
Styreleder er fortsatt optimistisk i forhold til medlemsutvikling som grunnlag for årets drift.
Gjennomgang av regnskapsposter viser at vi i stor grad bidrar til NGF med IT-avgift, men vi har
fremmet forslag om «halv pris» og Adm følger opp dette.
Gode tall på sponsor /arrangement og tilskudd.
Vi har redusert representasjon vesentlig, som følge av utsatte mesterskap i Europa. EGAs turneringer
står fortsatt oppført på deres terminliste. Om vi kan gjennomføre disse og Landskamper avventes til
nye reiseråd i midten av juni.
England er allerede avlyst og Island blir heller ikke noe av.
Redusert representasjons betyr at vi ikke får inn egenandeler.
Årets arrangementsinntekter reduseres da vi har valgt «flat» startavgift på 120,- i tillegg til at sesongen
er redusert med en måned. Vi sparer imidlertid også enkelte utgifter til arrangement og premiering.
Avlyste turneringer fordrer beslutning om godtgjørelse av Turneringskoordinatorene.

Vedtak: Godtgjørelse til Turneringskoordinatorene er kr 450,- pr avlyst turnering.
Av «Korona-hensyn» inneholder prisen på uttakene også baller som står ferdig i bøtter og det vil
følgelig være en enhetspris på 500,- som består av greenfee kr 350,-, startavgift 120,- og baller 30,Herav vil kr 100,- pr spiller overføres til NSG.
Prognose – vurdering av nøkkeltall – er for tidlig å se på da vi har for mange «variabler» akkurat nå,
men det er styrets overordnede inntrykk at vår økonomiske tilstand er stabilt positiv.
Investeringer
Status for investeringer er vi underlagt et Koronatap
Sissener under med 90.000,KLP ligger under (13%) ned 52.000,Markedet skal opp igjen ifølge ekspertene.
Vi sitter stille i båten og lar våre penger stå i tillit til at markedet henter seg inn..
35-04/20 Status medlemsundersøkelsen/info
Oppfølging av utvikling av medlemsundersøkelsen.
Signe som leder for arbeidet sammenkaller til et møte innen sommerferien.
Utkast presenteres på neste styremøte 18. august.
36-04/20 Justeringer i TB 2020 grunnet korona-tiltak
Asle P gjennomgikk endringene som i hovedsak handler om å tilpasse turneringsgjennomføring til
Koronaregler og uttaksregler for EGA, ESGA, ESLGA
Asle P fremmet forslag om å legge uttak av spillere til Super Masters fra klasse 6. Dette for at de som
75+ dermed kan spille banen kortere i hh til intensjonen med opprettelse av klassen 6 og 7.
Vedtak: Styret gir fullmakt til TK-leder å beslutte hvorvidt vi skal legge uttak av spillere til Super
Masters fra klasse 6
Oppfølging: Informere alle spillere over 65 om de to valg man har med å spille klasse 6 og 7 som epost i GolfBox og på hjemmesiden.
37-04/20 Status Terminlisten 2020 /info
Terminlista redusert grunnet avlysninger i april og mai.
Første «store turnerings-helgen» 23. og 24. mai med Norsjø, Kongsberg Stjørdal, Stiklestad og
Bjaavann.
Mulige nye turneringer drøftes og TK-leder la frem forslag om:
Larvik og Borre helgen 6. og 7. juni
Østfold helgen 27. og 28. juni
38-04/20 Status Representasjonsoppgaver 2020/info
Alle Europeiske mesterskap med foreløpig unntak av EGA utsatt til 2021
Vårt mesterskap er flyttet til 2022
Landskamper hjemme og ute drøftes når vi kjenner nye reiseråd fra Regjering/Helsemyndigheter
39-04/20 Samarbeidsprosjekter/info
Adm/Styreleder orienterer om oppfølgingsmøte om samarbeidet NGF og NSG med Gen sek Tor
Anders Hanssen etter innspill fra golfpresidenten på NSG Årsmøte.
De aktuelle sakene har stått still i denne perioden, men følges opp mht. betaling for GB, føring av
«Tidligere» medlemmer, bebudet presentasjon for NGF-styret og generelt samarbeid.

Oppfølging: Adm kontakter NGF om oppfølging av sist møte
40-04/20 Masters 2022 /info
Status arbeid i prosjektgruppe er at alt er utsatt. Hotell og baner er informert og har godtatt.
41-04/20 Eventuelt
Hederskomité
Styreleder informerte om hederskomiteen som nå består av styrets leder, nå Jon R Krogstad, tidligere
styreleder Grethe Kristensen Nysveen, Kåre A Wilhelmsen og et nytt «regionalt» medlem.
Styreleder ønsket innspill om medlemmer til komiteen, som møtes etter sommerferien for å beslutte
KAW – inspirasjonsprisen som skal deles ut under Landsfinalen og vurdere kandidater til
Hedersprisen som skal deles ut under Årsmøtet 2021
50+ Region
Geir Djuve lurte på om det ville bli endring av føring av OOM for regionale 50+ konkurranser i
Hordaland og Rogaland.
Helge Wangen ble kontaktet under møtet og bekrefte at prosedyre følges som tidligere.
Asle P assistert av Daglig leder på Asker GK tok styret gjennom scoreinntasting på telefonen. Både
som administrator og spiller fikk vi se hvor enkelt og praktisk denne funksjonen er.
27. mai 2020
Espen Olafsen
Kommende styremøter 2020
Styremøte 5 – 25. august 2020 (med tilhørende turnering?)
Styremøte 6 – 13. oktober 2020
Styremøte 7 – 8. desember 2020
Saksunderlag:
Regnskap 2020 (så langt vi er kommet) (vises på møtet)
Terminlisten 2020, revidert (vises på møtet)
Revidert oversikt representasjonsreiser og budsjett 2020 (vises på møtet)
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