Agenda Styremøte nr 4/2019 –
14.05.2019 kl 14:00-17:30 – NSG kontoret, Asker GK.
Tilstede: Grethe Kristensen Nysveen (GKN), Signe Høstbjør (SBH), Asle P. Johansen (APJ), Jon
Ragnar Krogstad (JRK), Ola Bøe (OB), Geir Djuve (GD).
Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)
32-04/19 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 2 og 3-2019

Protokollene fra møte 2 og 3 fremlagt og underskrevet.
33-04/19 Status administrasjon
Espen orienterte om aktiviteten i administrasjonen som i en hektisk innkjøringsperiode for e-faktura
og nettbasert medlemskort har bestått av:
ü Korrigering av enkelte opplysninger i oversikten for representasjonsoppgaver er gjort i TB.
ü Terminliste ajourføres fortløpende i hht de endringer som skjer under «marsjen»
ü Føring av OOM i 2019 er i god gjenge, dog med en del justeringer som følge av
korrigeringer og «finsliping» i Helges systemer. Helge gjør en formidabel jobb ikke minst
med uttak av lister over så vel medlemskap, no show og status for hcp.
ü Medlemslisteføring og overføring ifb m nettbasert medlemskort er en kontinuerlig prosess.
ü Utsendelse e-faktura og påfølgende registrering av medlemskort er også en oppgave som
beslaglegger an del arbeidstid i admin..
ü Oppussing er all vesentlig grad gjennomført, og det som nå gjenstår må naturlig nok vente
til vi - les Asle P – får litt bedre tid til den siste «finishen».
ü Oppsummering NSG Winter Tour (115 deltagere) kan best illustreres med et stor smil.
Endelig gikk alt tilnærmet prikkfritt og vi kan gå til forhandlingsbordet med Premium
Reiser, med 6 års erfaring i baggen.
ü Status høstreise 26. okt – 2. nov til Tavira, Portugal er 15 påmeldte. Vi har et realistisk håp
om å nå 24 deltakere, som er grense for å få med en «fri» reiseleder fra NSG.
Med den begrensede påmeldingen, er det grunn til å spørre seg om vi nå har nådd en «Maxpris», så kanskje er tiden inne for å prøve Tyrkia. Det er også et alternativ å tilby tur uten
flybillett, da turen dermed fremstår noe rimeligere, og gir de reisende større fleksibilitet for
å utvide sin tur før og/eller etter NSG-turen.
ü Regionmøter: Espen informerte om gjennomføring av en kombinasjon av et sentralt møte i
Asker for regionale Turneringskoordinatorer og ellers alle KKer som ønsket å komme. Alle
møter på Østlandet var åpne for alle KKer uavhengig av regional tilhørighet, men
oppslutningen var mager.
Et medlemsmøte på Gamle Fredrikstad trakk nær 50 seniorer. På Kristiansund og Omegn
GK kom 30 seniorer til en trivelig aften med informasjon og rundstykker til kaffen.
3. mai deltar Espen på en 9 hulls runde på Solum, med påfølgende medlemsmøte med
informasjon om NSG.
Oppfølging: Det synes som om den generelle interessen for «Regionmøter» er så laber at
vi bør konsentrere om et eller to sentrale møter der regionale turneringskoordinatorer også
stiller for briefing, slik at de kan holde møter i sine regioner. Som et ekstra tilbud kan vi
«betjene» klubbene med «Gjesteforedrag» på deres egne medlemsmøter for sine seniorer.

44-04/19 Økonomi og regnskap
Selv om det fortsatt er tidlig på sesongen og regnskapsåret, danner resultater og balanse (fpr 30. april)
grunnlag for styreleder sin gjennomgang av prognose og av «nøkkeltall».
Status medlemmer (dags dato) i GolfBox er 2734) og på grunnlag av en del utmeldinger pr 1.1.19 er
summen for utsendte medlemskontingenter ca.100.000,- lavere enn i fjor, som gir tilvarende reduksjon
av inntekt.
Det er for 2019 budsjettert med utmeldinger i størrelsesorden kr 265.000,-. Status utestående
kontingent er 276, hvorav 249 er forfalt til betaling. (27 er ikke forfalt som følge av nyinnmelding.)
I regnskapet henledet Grethe styrets oppmerksomhet på følgende poster
- Oppussing: Overforbruk ift budsjett på +/- 20.000
- Data, internett, web går mot kostnadsøkning på 30.000,- pga nødvendig utvikling ifm jevnlig
registrering av betalinger fra medlemmer for «åpning» vedlikehold av medlemsregisteret for
- Kjøp av tjenester: kostnadene til Norkred for utsendelse av faktura er budsjettert her, men ført
under finanskostnad, kto 8195.
Hvis man legger til grunn alle de kostnadsøkende og inntektsreduserende faktorer man per i dag
kjenner til, uten å justere for mulige oppsider, så sier prognosen at vi kan ende på et negativt
driftsresultat på kr 136’. Men Grethe understreket at det er altfor tidlig å konkludere, da vi nesten ikke
har fått inn noe på arrangementsinntekter, og at vi på neste møte vil kunne ha bedre grunnlag for å
estimere året.
Plasseringer: Ola Bøe redegjorde for utvikling i investeringsmarkedet, som nå har hentet seg inn etter
et betydelig fall i desember 2018. Ola kunne berolige styret med at våre investeringer i KLP og
Sissener nå er i pluss.
35-04/19 Status Strategi 2018 - 2020
Prosjekt Oppfølging av strategiplan etter strategisamling i 9. mai ble gjort rede for av
strategigruppens leder Jon R Krogstad.
Han ledet selv møtet som i vesentlig grad hadde form og funksjon som en nyttig «brainstorming» der
vi luftet og drøftet ulike sider av vår virksomhet.
Det utarbeides et eget «memorandum» fra samlingen med innspill, tanker og ideer.
Oppfølging: Oppsummering og konklusjoner legges frem for årsmøtet. Jon jobber med dette utover
høsten og presenterer dette for styret.
Medlemsundersøkelse, oppfølging. Ansvar Jon.
Viktigere enn å følge gamle spor er å vite hva vi ønsker å innhente kunnskapsoppbyggende
opplysninger om. Neste undersøkelse skal ut høsten 2020 (ultimo sept.). Vi har momentene og
begynner med formuleringen før sommeren 2020.
Kvinneprosjekt. Prosjektgruppen med Anne Ki (leder) Signe, Sissel, og Grethe er fortsatt i
undringsfasen. Hvorfor blir damer medlemmer av NSG?
Er det i det hele tatt mulig å påvirke godt voksne damer til å bli med?
Gruppen ba om et oppsummerende møte til, der de også skal drøfte grunnlaget for mulighetene til å
lykkes med «kvinnekampen».
Status prosjekt region Vest:
Rapport fra Rogaland og Hordaland (Geir Djuve og Reidar Sakseide er kontakt/prosjektansvarlige):
Geir jobber aktivt med verving for et lag til Lagserien, men det er vanskelig å overbevise folk om å bli
med i NSG. Gamle fordommer mot NSG henger fortsatt igjen. Lyspunktet er de yngre, som ser
muligheter.
God deltakelse i turneringene til Rogaland 50+. Geir skal gjøre noen fremstøt med «trekkepremier» i
NSG-regi. Lister som grunnlag for OoM-listerføring er nå i god gjenge.

.
Turneringer i NSG regi og Hordaland 50+ går sin gang, men det er ikke noen «jubelbrus» i
Hansastaden...
Oppfølging: Avklare Reidar sin situasjon og se om han trenger bistand/avlastning. Kontakte Geir
Dalen om dette.
Prosjekt region Trøndelag: Status aktivitet fra Brita er at de følger samme opplegg som i 2018.
Øvrige tiltak – ingen forslag.
36-04/19 Status TB 2019

Når det i dagene før store uttaksturneringer meldes om regn og «krevende» værforhold
opplever vi «massive» avmeldinger tett før og etter avmeldingsfristen er utløpt.
Dette skaper unødig mye ekstra arbeid for NSGs turneringskoordinatorer, som må «stable»
startlister om og om igjen.
Været har også gitt «næring» til at en del spillere ikke møter uten å varsle og en del spillere
velger også å bryte spillet uten å si fra om dette.
Turneringskoordinatorene har i sitt møte påpekt utfordringen, og det er ikke minst et behov
for ensartet «merking» av de ulike betegnelsene for å ikke å møte, bryte, eller ikke levere
scorekort, no show, spiller som trekker seg etter fristen.
Her følger alle forkortelser som kan benyttes i GB:
WD Trukket seg etter runden (Score er hcp-tellende)
NS Møtte ikke opp til starttiden (meldte ikke avbud)
RTD Trukket seg med tillatelse før eller under runden (Score er ikke hcp-tellende)
NR Runden er påbegynt men ikke korrekt avsluttet (Score er hcp-tellende)
DQ Diskvalifisert (Score er ikke hcp-tellende)
DQ Diskvalifisert (Score er hcp-tellende)
HCP Utelatt fra resultatlisten pga EGA handikap (Spiller har ikke EGA Turneringshandicap)
Oppfølging: NSG må beslutte hvilke kategorivalg for scoreinntasting i GolfBox for
uteblivelse fra turneringer vi skal benytte.
Disse må de som taster score benytte, slik at vi kan gjennomføre våre regler og sanksjonere
overfor de gjeldende spillere.
Dette vil i hovedsak vær mest aktuelt for uttak av en viss størrelse, og her er NSGs
representant tilstede.
Vedtak: Endre i TB pkt 1.5.3. Avmelding må skje senest kl 18:00 to dager før turneringen.
Geir Djuve ønsket at vi hadde en formulering og begrunnelse for avlysing av turneringer. Og
ba TK / TK-leder vurdere muligheten for å sette inn en ordlyd i TB 2019 om at regel for
avlysning er at det er under 20 deltakere. Avlysning gjøres i samråd mellom klubb og NSG, da
det også er mulig for arr.klubbens medlemmer å delta i turneringen.
37-04/19 Status Terminlisten 2019

Terminlista er i stadig utvikling og vi er nå på utgave 23, som følge av stadige korrigeringer.
Roy iverksetter og følger opp Turneringsavtaler, som fortsatt kan avstedkomme enkelte
justeringer. Asle P er som TK-leder og turneringskoordinator for Uttak den som holder
kontakt med klubbene og orienterer om eventuelle endringer.
Internkontrollverktøy oppdatert og det foretas kontinuerlig kvaliteskontroll fra helges side.
Oppfølging: Terminlisten oppdateres fortløpende på hjemmesiden ved endring.
Asle P påpekte at den store forskjellen i antall påmeldte til Uttak og «vanlige» turneringer
skyldes at de fleste ikke er kjent at de «vanlige» turneringene også kvalifiserer til uttak til
f.eks. landskamper.
Vedtak: Tydeliggjøre overfor medlemmene at Sissener Classic Tour også er uttak til
landskamper og NSG Landsfinale.
Oppsett av selve tabellverket for Terminlisten ble gjenstand for en smule diskusjon. Er den i
overkant detaljert, kan det gjøres enklere?
Oppfølging: Geir og Grethe tar ansvar for å lage utkast til ny mal for terminlisten
38-04/19 Status Representasjonsoppgaver 2019
Ingen endringer ift plan annet enn justeringer på oversikt (dato ESGA)
39-04/19 Samarbeidsprosjekter
Sissener: Suksess for parturnering på Mar Menor i samhandling med Sissener.
Ola Bøe hadde imidlertid ønske om tydeligere beskrivelse av opplegg og gjennomføring av
Sisseners turnering «Lykkeboden» og nevnte antall slag som kunne «kjøpes» når og hvordan,
kjøreregler for turneringen og ytterligere informasjon og premiering.
Oppfølging: Be Sissener om møte for å evaluere Mar Menor og fremme forslag om hvordan
vi kan tydeliggjøre Sisseners sponsorship overfor medlemmene.
NGF: Vi er blitt oppfordret av gen.sekr. T.A. Hansen i NGF om å foreslå ordlyd til NGFs
virksomhetsplan når det gjelder å beskrive NSG som «aktivitetsmotor».
Oppfølging: Disse utarbeides og sendes NSG innen høringsfristen.
40-04/19 Masters 2021
Status arbeid i prosjektgruppen er til dels avhengig av tilbakemelding fra klubbene som er
forspurt. Vi har bekreftelse fra to klubber i Stavanger (Sandnes og Sola) og to i Oslo
(Miklagard og Hakadal) om at de er interessert, men de har ennå ikke kommet tilbake med
konkrete beløp på greenfee/baneleie og evt. kjøp av andre tjenester.
Oppgaver i arbeid: Søknad til ESGA og Norges Golfforbund om mulig økonomisk bistand.
41-04/19 Eventuelt
Prinsipper og fremgangsmåte for forhandling med baner/klubber om pris, tidspunkt/periode
og betalingsmåte. Flere baner/klubber ønsker å «frigjøre» seg fra tradisjonell tenking rundt

greenfee og at NSG tar inn betaling av samlet startavgift (med greenfee inkludert). Det er
også utvist interesse for at NSG legger turneringer til tider der det ellers ikke er så stort
«trykk» på banen. I sum kan dette gi våre medlemmer rimeligere startutgifter.
Grethe redegjorde for sakens innhold og tidligere vedtak om å kjøre turneringen på Drøbak
som et pilotprosjekt. Det kom frem at enkelte var noe mangelfullt informert om de faktiske
forutsetninger.
Vedtak: Prosjektet for Drøbak kjøpes og kjøres som planlagt. Rapporten fra prosjektet tas opp
til ny diskusjon på neste styremøte.
Asle P tok opp et forslag som NSG må fremme for ESGA om at dato/aldersgrense settes som
det år spiller fyller år og ikke på dato dag før turnering.
Oppfølging: Adm. sender forslag til ESGA
NSG har tidligere besluttet å sende ikke spillende Lagledere til ESGA, ESGA Masters og
Marisa Sgaravatti/ESLGA.
Vedtak: Lagleder for damene til Polen: Anne Ki Klemetsen. Lagleder ESGA; Wales: Ola
Bøe, Lagleder ESGA Masters /Super masters: Espen Olafsen

Kommende styremøter 2019
ü Styremøte 5 – 13. august 2019
ü Styremøte 6 – 15. oktober 2019
ü Styremøte 7 – 10. desember 2019
ü Styremøte 1/2019 – 14. januar 2020
ü Årsmøte 2019 - 15. feb eller 22. feb 2020
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