
 

 

Protokoll – Styremøte 07/2021 

Hos Anne Marie Schumann, kl. 18:00 – 20:30 

Til stede: Vidar Borgen (VB), Lasse Buvarp (LB), Øyvind Larsen 

(ØL), Anne Marie Schumann (AMS), Rita Holst (RH), Espen 

Olsen (EO), Per Sigurd Aulin (PSA) 

Referent: Vidar Borgen 

Forfall:  

 

Sak Kort beskrivelse og action Ansvarlig Frist 

73/2021 Admin  
• Treningssenter – Veldig bra trøkk på 

innendørssenteret, vi skal i samarbeid med 

Osselle som er hovedsponsor arrangere 

turnering gjennom vinteren.  

• Klubb – 50 medlemmer har meldt at de ønsker 

utmelding fra klubben noe som utgjør ca 5% 

av medlemsmassen i dag.  

GRU  

74/2021 Golftinget 2021  

• AMS og GRU deltok på Golftinget på 

Miklagard.  

Veldig nyttig og mye bra faglig påfyll. 

Forskjellige moduler som kunne velges ut fra 

hvilken rolle du hadde i klubben.  

Som klubb er det viktig at vi er tilstede på dette 

hvert år fremover.  

• Dersom man har over 800 medlemmer i 

klubben kan vi som klubb ha opptill 3 

stemmeretter på golftinget.  

Ved årsmøte må vi spør om styret skal gis 

fullmakt til å utnevne de stemmeberettigede  

GRU/AMS  
 
 
 
 

75/2021 Oppdatering Klubbhus 
• Vi har spennende planer rundt oppussing av 

klubbhuset.  

• GRU og AMS sjekker i medlemsmassen om vi 

har noen arkitekter vi kan bruke til prosjektet.  

AMS  
 
 
 
 
 



 

 

 

76/2021 
Oppdatering Rangeprosjekt 

• Gjennomgått en flott presentasjon fra 

prosjektgruppa 

• Vi går videre til neste fase som inkluderer å 

skaffe tippemidler, sjekke med kommune og 

naboer 

EO/ØL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77/2021 
Budsjett 2022 

• Styret har gjennomgått forslag fra styreleder 

og Tor Johannessen med noen små 

justeringer men vi er fornøyde med forslaget.  

ALLE  

78/2021 Utvalg 

• Alle utvalgsledere får beskjed om å sende inn 

årsrapport for året 

ALLE  

79/2021 Styret 2022  

• Styret har gjennomgått og bestemt oss for 

ønsket kabal 2022.  

Styreleder konfererer med valgkomiteen  

ALLE  

80/2021 Sportslig utvalg 

• Forslaget til mandat fra SU. Er godkjent.  

ALLE  

 

Neste styremøte er avtalt Mandag 25.November 2021 på Casa di Schumann i 

kongens gate, klokken 17:00 



 

 

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. 

 

 

 

Vidar Borgen      Espen Olsen    Anne Marie Schumann  

 

Lasse Buvarp               Øyvind Larsen 

 

 

   

 

          

 


