
 

Protokoll fra årlig medlemsmøte i HIF Disc Golf 2022,  

3. februar kl. 18:00 på Hvitstein Stadion 

 

Åpning ved leder 

Sak 1: Innkalling og saksliste ble godkjent 

Sak 2: Valg av ordstyrer  

 Valgt: Kristine Ganz 

Sak 3: Valg av referent  

 Valgt: Kristine Ganz 

Sak 4: Valg av to medlemmer til å godkjenne årsmøteprotokollen  

 Valgt: Arve Hauge og Håvard Tønder Øyahals 

Sak 5: Orienteringssaker, Leder orienterer:  

- Årsmelding/gjennomgang av sesong 2021  

- Visjon/fokus for sesong 2022 

- Presentasjon av årshjulet/ aktivitetsplan for 2022. 

Vedtak: Sakene tas til orientering 

Sak 6: Regnskap 

Økonomiansvarlig orienterer 

Regnskapet ikke klart fra HIF sin side.  

Vedtak: Styret gis mandat til å godkjenne regnskapet når dette foreligger.  

Sak 7: Budsjett 2022  

Økonomiansvarlig legger frem budsjettforslag. 

 Vedtak: Budsjett for 2022 vedtatt. 

Sak 8: Endringer medlemskapsrutiner og -utgifter.  

Presentasjon av NAIF krav og dagens situasjon ved leder. 

Forslag om endringer for sesong 2022; Ingen treningsavgift, kun kontingent og lisens. 

Diskusjon: Satsene er rettet inn mot medlemmer som ønsker å konkurrere, men dekker dårlig andre. 

Siden selv ukesgolf nå krever lisens, kan tilbudet til mindre aktive medlemmer bli dårligere. Det 

foreslås å legge til en medlemskategori, «passivt medlem». Styret bes finne praktisk løsning.  

 

Vedtak: Endringer innen medlemskapsavgifter vedtas med ny medlemskategori. Styret finner 

praktisk løsning. 

 

Sak 10: Klubbhåndbok versjon 3  



Leder presenterer ny klubbhåndbok. 

Vedtak: Klubbhåndboken versjon 3 godkjennes med tillegg som beskrevet i sak 9 under 

treningsavgifter.  

Sak 11: Innkomne forslag og saker 

 Ingen innkomne forslag til behandling. 

Sak 12: Valg  

Presentasjon av kandidater og innstilling 

- Nestleder: Kristine Ganz (velges for 2 år fra partall år) 

- Sportslig leder: Tim-Nicolai Fjellvang (velges inn for 1 år) 

- Leder av Sosialt utvalg: Jan-Ragnar Skjeggerød (velges inn for 2 år) 

- Banemester og bane utvikling: Arve Hauge (velges inn for 2 år) 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt 

Nytt samlet styre: 

Leder: DJ Bell 

Nestleder: Kristine Marie Ganz  (ny) 

Kasserer: Ellen Knudsen 

Sportslig leder: Tim-Nicolai Fjellvang (ny) 

Leder sosialt utvalg: Jan-Ragnar Skjeggerød (ny) 

Banemester: Arve Hauge (ny) 

Sak 13: Innstilling av ny valgkomité til årsmøte 2023 (2 poster.1 års post.) 

Vedtak: valgkomiteen fastsettes av styret på et senere tidspunkt.  

Sak 14: Godkjennelse av årsmøteprotokoll 

 Vedtak: Godkjent. 

 

Møte hevet kl. 19:25 

Signatur (2 stk.) og dato 

 

________________________________ _______________________________ 

 

Årsmøte slutt. 

Pause 

 

 

 



Styremøte starter. Ikke styre satt medlemmene kan være observatører ved ønske. 

 

Pga noen manglende besatt styreverv, agenda til styremøte medfølger 

 

under. 


