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Protokoll Styremøte 11 – 2021 Asker GK 

9. mars 2022 

Sted: Asker Golfklubb 

Til stede 

Ketil Heggem (KH)   Styreleder 
Hans Nordstaa (HN)   Nestleder 
Arnstein Larsen (AL)   Styremedlem 
Marianne Moe-Helgesen (MMH) Styremedlem 
Elisabeth Ødegaard (EØ)  Styremedlem 
Vegard Nerland (VN)   Varamedlem 
Kenneth Helgesson (K)   Varamedlem 
Matthias Gullberg (MG)   Daglig leder 
 
Fraværende 

Geir Bjørnstad (GB)   Styremedlem 

Arne Knoph (AK)   Styremedlem 

 

 

SAK 1    Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

Innkalling og agenda godkjent. 

SAK 2 Gjensidig presentasjon av styrets medlemmer og informasjon vedr. forhold og rettigheter tilknyttet 
styrearbeid 

Kort runde rundt bordet hvor det enkelte medlem presenterte seg, hvem de er og hva de gjør. 

Styremedlemmers rettigheter. Styreverv i klubben er ikke betalt, men det gis noen goder. De er: 

• Gratis ballnøkkel til eget forbruk på driving range 

• Refusjon av inntil 5 greenfee billetter fra spill på andre baner 

SAK 3 Avsjekk. Status styremedlemmenes on-line e-learning «Innføring i styrearbeid i idrettslag / klubb (E-
læring)» 

Alle styremedlemmer bekreftet å ha gjennomgått e-læringsmodulen. 

I tillegg pekte styreleder på viktigheten av å sette seg inn i og etterleve styreinnstruksen i klubben.  

SAK 4 Referat fra siste styremøte 

Siste styremøte i januar var kun praktisk koordinering til årsmøtet og det var således intet referat å 

gjennomgå. 
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SAK 5 Nytt fra administrasjonen v/ Matthias 

Klubben. Inngått avtale om program for å forenkle utsendelse av nyhetsbrev og informasjon. 

Banen. Greenene er inspisert, og de ser ut til å klare vinteren veldig bra. Det foregår arbeide med vei hull 

16/17. De nye sikkerhetsnettene rundt på banen er i rute. Videre også forbedring av noen bilveier, samt 

nytt teested damer hull 11. 

Kafeen. Besøk har tatt seg veldig opp den senere tid. 

Peggen. Går bra, nær fullt belegg siden nyttår. 

SAK 6 Regnskap og status medlemmer 

Økonomi. Medlemskontigenter utfakturert. Likviditet god. Kan allerede nå fastslå at økonomien for året 

ser god ut. Klubben har inngått avtale med ekstern regnskapsfører og får nytt økonomisystem. 

Medlemmer. Ingen endringer av betydning siden årsmøtet. 

SAK 7 Organisasjon og personalutvikling 

30-års jubileum. Mangler fremdeles organisasjon. Sees videre på etter møter forbundet med ressurs for å 

avlaste daglig leder. 

Ny klubblogo. Kommet inn en del kreative og gode forslag. Vi ser dog at de krever noe arbeid for 

videreutvikling. Det ansees dog lite sannsynlig å få arbeidet ferdig implementert før 30-års jubileumet. 

Arbeidet fortsettes, men kobles fri fra selve jubileumet. 

Eventuelle andre saker unntatt offentlighet av personvernhensyn. 

 SAK 8 Status modernisering og utvidelse av kontorløsning for klubben 

Kontoret begynner å bli ferdig, ser veldig bra ut. Kostnadene blir ca. 100.000 mer enn budsjettert, noe som 

skyldes at ventilasjonsanlegget måtte forbedres.  

SAK 9 Ny leieavtale med Norsk Senior Golf (NSG) 

De foreløpige tilbakemeldingene fra NSG på de nye lokalene er gode, ref. at de har uttrykt at de ønsker å 

se de ferdige lokalene før de evt. inngår en ny leieavtale. 

VEDTAK: KH og K ferdigstiller utkast til leieavtale, og KH og MG tar opp dialogen med NSG leder for videre 

fremdrift. 

SAK 11 Status klubbens ressurssituasjon før sesongen 2022, bane og klubb v/Matthias 

Det blir noen endringer i greenkeeper staben. I tillegg er det prosess på å avlaste daglig leder som de senere 

årene har hatt altfor høy arbeidsbelastning. 

SAK 12 Mulig forsterkning av greenkeeperstab med 1 nytt fast årsverk 

MG gikk gjennom bakgrunnen for ønske om å forsterke, samt praktiske og økonomiske konsekvenser. Han 

fremhevet blant annet at deler av dette årsverket reduserer behovet for sesongarbeidere. En slik 

ansettelse vil og redusere risiko knyttet til banekvalitet og ledelse av arbeidsstyrken ved Headgreenkeepers 

fravær. I tillegg gir det muligheter for økte inntekter, spesielt i vinterhalvåret. 

VEDTAK: Styret støtter ansettelse, men understreker at dette skal være en operativt arbeidende stilling. 

SAK 13 Styrets fokus og prioriteringer i 2022, inkl. fordeling av roller 

Styrets primære kontaktpersoner mot gruppene. Gruppeledere som på vegne av sine medlemmer ønsker 

saker inn til styret oppfordres til å formidle disse via kontaktene. 

• Damegruppa: Elisabeth Ødegaard 
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• Seniorgruppa: Hans Nordstaa 

• Herregruppa: Vegard Nerland 

• Juniorgruppa: Arnstein Larsen 

I tillegg rettes det ekstra fokus på å utvikle miljøer for damer og jenter. Styremedlem Marianne Moe-

Helgesen tar et særlig ansvar, og trekker på klubbens Karin Dickinson og Mariell Bruun. 

SAK 14 Styremøter kalender 2022 

Følgende ble vedtatt 

Dato Dag Dato Evt. merknader 

Mars Onsdag 9  

April Onsdag  20  

Mai Onsdag 11  

Juni Onsdag 15  

Juli   Det avholdes normalt ikke styremøte i juli 

August Onsdag 10  

September Tirsdag 13  

Oktober Onsdag 12  

November Lørdag 12 
Kombinert styremøte og felles årsevaluering av sesongen 
med adm., styret, gruppeledere, Peggen og Cafe 

Desember Onsdag 14  

 

SAK 15 Nytt fra komiteene 

Intet 

SAK 16 Eventuelt 

Intet 

 
--- Slutt --- 
 
Referent: Ketil Heggem 


