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Proptokoll Styremøte 12 – 2022 Asker GK 

12. januar 2022 

Sted: Asker Golfklubb 

Til stede 

Ketil Heggem (KH)  Styreleder 

Hans Nordstaa (HN)  Nestleder 

Arnstein Larsen (AL)  Styremedlem 

Lene Hafsten-Mørch (LH) Styremedlem 

Matthias Gullberg (MG) Daglig leder 

Annelie Sætre (AS)  Styremedlem 

Geir Bjørnstad (GB)  Styremedlem 

Arne Knoph (AK)  Styremedlem 

Fraværende 

Kenneth Helgesson (K) Varamedlem 

Vegard Nerland (VN)  Varamedlem 

 

 

SAK 1 Godkjenning av møteinnkalling og agenda 

Hovedfokus på møtet var planlegging og gjennomføring årsmøte 2022  

Innkalling og agenda godkjent 

SAK 2 Årsmøte 2022 
• Eystein Wang har sagt ja til å lede møte 

• Innkalling 1 mnd før, sakspapirer ut senest en uke før 

• Frist til helgen for årsberetningene fra komiteene  

• Del 1: Liten orientering fra styret 

• Del 2: Det formelle årsmøtet 

SAK 3 Regnskap 2022 
• Ikke helt klart, en del korrigeringer som ikke er ført enda som HN har gått igjennom 
• Foreløpig estimert overskudd området 900-1.000k. 
• Styrets godkjennelse av årsregnskap 2021 før revisjon utsettes til møte 26. jan. da alle 

koorigeringer må være ført først. 

SAK 4 Budsjett 2022 

• Ingen store endringer i forhold til forslag 
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SAK 5 Investeringsplan 2022 
Forslag til nye investeringer:   
• Forslag fra AS - lage et pitch and put felt 
• Ballmaskin, pergola med varmeelementer på klubbhusterasse, oppgradering parkeringsplass, 

sette av penger til evt. større prosjekter. 
• Gruppere i tre forskjellige kategorier - dette har vi besluttet å gjøre, dette har vi ambisjoner om 

gjør ved rom, langsiktige drømmer for fremtid. MG setter opp et forslag til møtet 26 jan.  

 SAK 6 Eventuelle saker som fremmes av styret  
Gjennom året har ulike saker blitt nevnt, og disse ble diskutert 
Styret vedtok å ikke fremme noen egne saker til årsmøtet 

SAK 7 Organisasjon og personalutvikling 
Ansettelse av ny klubbsekretær  

• 45 søkere, en er valgt ut, fått tilbud og akseptert. Venter på signatur. 
Eventuelle øvrige diskusjonspunkter er unntatt offentlighet grunnet personvern. 

  SAK 8 Revisjon og klubbens lov 
Klubben er pålagt å følge Norges Idrettsforbunds Lovnorm til enhver tid, som og har fortred ved 
eventuell motstrid. Klubbens lov bør nå oppdateres ihht. de seneste publiseringer.  
• AS og AK lager et nytt utkast til neste møte basert på siste publiserte lovnorm. 

 

Neste møte 26. januar, saker: 
• Styrets godkjennelse av årsregnskap 2021 
• Oppdatering av klubbens lov 
• Investeringsplan og ønsker 2022 

 
 
--- SLUTT --- 

 
Referent: Lene Hafsten Mørch 


