
 

 

Protokoll fra styremøte 

Møte nummer: 3/ 2021 

 

Dato: 21 juni 

Tilstede: Egil, Hilde, Helene, Sigrid og Bente  

Forfall: Arild 

 

Saksliste:  

Vedtakssaker:  

Sak1: Godkjenning av protokoll fra møte nr 1 og møte nr .2  

Sak 2:  

Økonomisk oversikt pr 310521. Regnskapet viser et negativt resultat på kr 42.000. Dette skyldes 

kostnads føring av Greenklipper Jacobsen GP400, som ble innkjøpt i 2020. Beløpet er bokført med kr 

355.109,- i dette året.  

Inntekter og kostnader er ellers på et normalt nivå hittil i år.  Fortsatt god likviditet i klubben. 

Kundefordringer, som er ubetalte medlemskontingenter viser kr 77113,-.  Lista ble gjennomgått og 

det skal sendes ut purringer.  

Ansvarlig: Egil  

Regnskapet pr 310521, vedtas enstemmig som godkjent.  

Sak 3: Innleie fra Lofthus Maskin 

Det er vedtatt å leie inn en person fra Lofthus maskin til å klippe greener og eventuelle andre 

forefallende oppgaver i juli og august. Beløpet er kr 66 000,-. Dette ble et hastevedtak, da det ikke 

var planlagt av tidligere styre og den vanlige dugnadsgjengen skal avvikle ferie. 

 Avtale enstemmig godkjent av styret.  

Sak 4: Vedtak om lovnorm for Idrettslag.  

I tråd med anbefaling fra Kontrollutvalget, har årsmøtet bestemt at styret i Sauda golfklubb 

oppdaterer sin lov i samsvar med endringer i NIF´s lov/lovnorm og gjør endringene kjent for klubbens 

medlemmer, se også lovnormens § 26, 1. ledd.   

Vedtak: «Lovnormen for idrettslag med særlige tillegg gitt av Norges Golfforbund, vedtatt av 

Idrettsstyret 23.10.19 med overførte tillegg fra Norges Golfforbunds ting, vedtas som lov for Sauda 

Golfklubb. Vedtaket og lovteksten med tillegg, gjøres kjent for klubbens medlemmer.  

Lovnormen legges ut på klubben hjemmesider. 

Ansvarlig for å gjøre dette kjent for medlemmene gjennom hjemmeside etc.: Arild 



Sak enstemmig godkjent av styret.  

Orienteringssaker:  

Sak 5: Forsikring og politiattester 

ANSVARSFORSIKRING:  

Ansvarsforsikringsavtale med IF, ble gjennomgått.  Det var enighet om at medlemmer er dekket av 

denne forsikring, ved eventuell skade under dugnads arbeid på banen.  

MEDLEMSFORSIKRINGEN: dekker eventuelle skader som oppstår gjennom spill på banen.  

UNDERSLAGSFORSIKRING: Det er opprettet underslagsforsikring med gyldighet fra 110621.  

Forsikringer opprettes gjennom Codan og har en kostnad på kr 2000,- pr år.  

POLITI ATTESTER: Erik Husebø har gyldig attest, og Helene Ness sender sin inn for oppdatering.  

Sak 6: SPONSOR OG MEDLEMSPLEIE 

Det er inntektsført kr 63. 000,- som sponsorinntekter pr 310521.  

De som har betalt er:  

Eramet                   kr.20 000,- 

Effektivt Renhold kr 15 000,- 

Statkraft                 kr 12 000,- ( beløpet er eks mva i år)  

Statnett                  kr 10 000,-  

Tveit park               kr   6 000,-  

Totalt                       kr 63 000 

Saudefaldene med kr 10 000,- mangler.  Usikkert hvordan sponsorinntekter fra AS Forskaling 

bokføres.  

Fjorår: kr 131 884,-. Budsjett kr 120 000,-.  I fjorårets regnskap er inntekter fra baneselskapet bokført 

som sponsorinntekt.  

Ansvarlig for oppfølging på dette: Egil   

Medlemspleie: Erik er stor sett alene om den oppgaven. Og har hatt mellom 16- 20 stk på kurs.  

Enighet i styret om at det mangler et oppfølgingsledd, og dette må det jobbes videre med.  

Sak 7: BANEINFORMASJON: SIKRING/SÅING OG KLIPPING 

Sigrid orienterte om klipping og såing av banen. Noe usikkerhet om hvem som klipper hvor og når.  

Vil samle alle som er i klippegjengen for å sette opp arbeidslister for sesongen.  Da kan de bytte 

innbyrdes om det ikke passer for den enkelte.  

Sak 8: Diverse:  

Enighet om å opprette arbeidsgrupper for å se på problematikken medlems lån og priser for 2022. 

Sak tas videre nærmere høsten.  



 

Enighet om å opprette prosjektgruppe for å se på mulighet for å opparbeid nye utslag. Sak tas videre 

nærmere høsten.  

Enighet om å gjøre styrereferatene/ protokoller tilgjengelig for alle medlemmer.  

Medlemskap i Golfjentene:  

Bente Dolmen Wigelius er utnevnt til prosjektansvarlig. Og har i den forbindelse laget en god søknad 

til Sparebanken Vest: Ildsjelfondet, om midler til innkjøp av golfsett til jenter i forskjellige 

aldersgrupper.  

VIDERE MØTEPLAN FOR STYREMØTER:  

26 juli, 30 august, 20 september, 25 oktober, 06 desember   

 

Referent  

Bente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


