
Protokoll – Styremøte 01/2022-2023 

I Klubbhuset 22.mars, kl. 17:00 – 19:00 

Til stede: Lasse Buvarp (LB), Svein Tange Jensen (STJ) Øyvind 

Larsen (ØL), Espen Olsen (EO), Anne Marie Schumann (AMS)  

 

Også til stede: Kenneth Mayer (KM), Glenn Rune Ugland 

(GRU) 

Referent: Glenn Rune Ugland 

Forfall: Elisabeth Aas-Lyngby og Johan Winge 

 

Sak Kort beskrivelse og action Ansvarlig Frist 

 Agenda  

 Konstituering av nytt styre  

 Handlingsplan 2022  

 Status administrasjon  

 Status bane, personell ++  

 Prosjekt Klubbhus 

 Prosjekt treningsområde  

 Årshjulet – gjennomgang  

 Eventuelt 

Alle  

01/2022 Konstituering av nytt styret 
 

 Kontroll og økonomi: Lasse Buvarp 

 IT-ansvarlig: Espen Olsen  

 Prosjektansvar klubbhus: Anne Marie 

Schumann 

 Prosjektansvar treningsområde: Øyvind Larsen 

 Utvalg:  

Bane, Turnering og Senior: Svein Tange 

Jensen  

Media og kommunikasjon: Espen Olsen  

 

  
 
 
 
 
 



Sportslig utvalg og Junior: Øyvind Larsen  

 

Miljø- og Dameutvalget: Anne Marie 

Schumann  

 

02/2022 
Handlingsplan 2022 

 Styringsdokument for styret. Følges opp 

minimum hvert kvartal basert på aktivitet og 

utvikling gjennom året. 

 Alle medlemmer i styret og ansatte (Glenn og 

Kenneth) skal ha god kjennskap til 

handlingsplanen 2022. 

 Skal det gjøres endringer, så må dette 

meddeles til styret.   

Alle  
 
 
 
 
 
 
 
 

03/2022 
Status Administrasjon 

 Ca 950 medlemmer  

 35 innmeldinger etter 01.01.2022 

 Ca 1.2 millioner kroner utestående i 

kontingenter som må følges opp.  

 VTG-kurs er publisert på 

hjemmesiden/facebook og i alle nettaviser i 

Agder.  

 Treningssenteret har hatt god aktivitet 

gjennom vinteren og klubben tjener ca kr 

400 000,- på simulator bookinger mellom 

november-mars 

GRU  

04/2022 
Prosjekt Klubbhus  

 Status økonomi: Budsjett på kr 500 000,- 

prosjektet følger budsjettet.  

 Fremdrift: Byggeleder Øyvind Larsen 

informerer om at de ligger i henhold til planen 

 Klubben etablerer en del 2 i prosjektet som 

omhandler uteområde – Svein Tange Jensen 

tar på seg ansvaret og lager en 

kostnadsoversikt og hva som kan forbedres 

rundt klubbhuset. 

- Legges fram på neste styremøte  

 
 
ØL/AMS 
 
 
ØL 
 
 
STJ  
 
 
 
 
AMS 

 



 Anne Marie Schumann tar på seg ansvaret for 

å se hva som trenger å byttes ut av 

kjøkkenutstyr og møbler innvendig og ute. 

- forslag legges til gjennomsyn og beslutning 

av styret på teams.  

05/2022 
Status bane  

 Banen ser veldig bra ut, og den vil åpnes så 

fort forholdene tilsier det.  

 Vårdugnaden 02.april – vi anbefaler alle 

medlemmer om å komme å gjøre en liten 

innsats.    

 Banemannskap: Vi har nå 3 faste ansatte i 

banemannskapet. 

  

Sesongarbeidere: Det vil denne sesongen 

være 7 sesongarbeidere med varierende 

prosent på banen. 

  

Vi vil også si en tusen takk til alle som har 

jobbet dugnad gjennom vinteren. Både med 

motorsag og malekost, det hadde ikke blitt like 

bra uten dere.  

KM  

06/2022 
Prosjekt Treningsområde.  

 Det er satt opp et prosjekt møte og vi skal ha 

et møte med kommunen for videre plan rundt 

støttemidler til prosjektet. 

 Viktig med tanke på medlemsvekst, 

spillerutvikling og arrangering av større 

turneringer. 

 Målet er å ha treningsområdet klart til 

sesongen 2023. 

 
 
ØL 

 

07/2022 
Årshjulet 2022 

 Espen holdt en gjennomgang med styret på 

hvordan årshjulet til forbundet fungerer som 

verktøy for klubben.  

 Styremedlemmer + Glenn og Kenneth må gå 

gjennom årshjulet, og innføre evt. endringer før 

neste styremøte.  

 
 
EO 
 
 
 
 
ALLE 

 
EO 

 



 Det vil bli satt opp tidspunkter for gjennomgang 

med de som ikke var til stedet og utvalgsledere 

i april/mai. 

08/2022 
Eventuelt.   

 Elbil-ladere:  

Glenn og Kenneth lager initiativ skjema for å ta 

en beslutning med styret om dette kan 

monteres på anlegget  

 Dugnad 02.april:  

Svein informer om dugnadsoppgaver på 

dugnaden og hvor viktig arbeidet i år er. 

Preben Lønn blir leder for dugnaden.  

 Differensierte greenfee priser:  

Glenn lager et forslag til klubben.  

 Retningslinjer for private kjøretøy:  

Anne Marie Schumann tar ansvaret for å lage 

forslag.  

 
 
 
GRU/KM 
 
 
 
STJ 
 
 
 
GRU 
 
 
AMS 

 

 

Neste styremøte vil være på klubbhuset 26.April 17:00 – 19:00 

Protokollen som publiseres på klubbens hjemmesider er usignert (men godkjent av 

deltakerne). Dette for å kunne publisere protokollen raskt. Protokollen signeres 

normalt på neste styremøte og den signerte originalen arkiveres. 

 

 

Lasse Buvarp      Svein Tange Jensen      Øyvind Larsen  

 

Espen Olsen               Anne Marie Schumann 


