
Agenda Styremøte 1/2022 

 

Protokoll fra styremøte i HIF Disc Golf se retningslinjer HIF Disc Golf Klubbhåndbok 

Møtenummer: 1/2022 

Dato: 3.2.2022 Kl: 19:30 

Sted: Hvitstein Stadion Klubbhuset, Vesthøyveien 7, Holmestrand. 

Til stede: DJ Bell, Kristine Ganz, Jan-Ragnar Skjeggerød og Arve Hauge 

Forfall: Tim-Nicolai Fjellvang, Ellen Knudsen 

Andre til stede: 

- Innkalling og dagsorden (2 ukers agenda og møte varsel fremover) - Leder 

- Åpning og velkommen – Leder 

 

Sak 1: Evt. godkjenning av protokoll fra forrige møte (Ingen)  

Sak 2: Økonomisk oversikt pr. 14.2.2022 – Økonomiansvarlig ga info på årlig årsmøte. 

Sak 3: Gamle saker fra forrige møte: (Ingen) – Ingen 

Sak 4: Gjennomgang av verv beskrivelse og ansvarsområder i forhold til Klubbhåndbok 

 Gjennomgått på årlig årsmøte 

 

Sak 5: Gjennomgang av årshjulet og prosedyre ved registrering i kalender 

– Sosialt leder, Sportslig leder, Leder. Gjennomgått på årlig medlemsmøte.  

- Treninger 

- Turer 

- Turneringer klubb 

- Turneringer med andre klubber 

- Styremøter 

- Dugnader 

- Osv. 

 

Sak 6: Treningsstatus / tilbud. – Sportslig leder, ikke til stede.  

 

Sak 7: Beskrivelse og evt. innstilling av andre ansvarsområder: 1 års poster - Leder 



 

- Lost Disc ansvarlig, Tom Andre 

- Materialforvalter: Avventer med denne 

- Sportslig utvalg: Avventer med denne, delegeres sportslig leder 

- Survey ansvarlig, enn så lenge Christer 

 

Sak 8: Sosialt, aktiviteter og turneringer 2022 - Sosialt leder og Nestleder 

- Åpning av Bassengparken 

Hvis været tillater det anbefales åpning 17. april, ukesgolf.  

- Klubbmesterskap, kommer tilbake til.  

- Åpen dag støttes, holdes ca midten av mai? 

Sak 9: Status Bassengparken – Banemester og leder 

- To do liste, gjennomgått ved leder og baneansvarlig.  

Angående punkt 5, gjerde nedre del øya hull 5. Skal manglede stokker erstattes? Vil påvirke rating. 

Kommer tilbake til det.  

Sak 10: Hull 6. Gjerde/OB situasjon. - Banemester og leder 

Ønsker enighet om en annen løsning enn dagens. Burde prøve å hindre at discer går i vannet. 

Mulig flytte en tettere gjerde lenger bak og la OB pinner står hvor de er i dag? Berører banerating.  

Styres meninger: Gjerdet må fikses? stem på ny løsning eller utsette. Utsettes. 

Sak 11: Kommunikasjon - Leder 

1. Messenger styregruppe? Beholdes 

2. Messenger medlems-infogruppe? Beholdes, brukes til korte infomeldinger. 

3. Messenger Spillegruppe? Beholdes, brukes kun til planlegging av spilling, styres av medlemmene 

selv.  

4. Andre kommunikasjonsmidler? Facebook, epost, 

https://www.holmestrandif.no/om-hif/ 

Beholdes alle, være bevisst på hva de brukes til.  

Sak 12: Søke om midler fra Holmestrand kommune, og andre. Dette må vi jobbe, finne relevante 

ordninger og utforme søknader.  

Sak 13: Trilogy Challenge; innspill fra DJ 

 Mulig å bruke som rekrutteringsstunt, kanskje sponse pakkeprisen? Regner på det og tar det 

opp igjen senere.  

 

https://www.holmestrandif.no/om-hif/


Innkommende forslag og saker 

Må finne standardsvar på innmeldinger som sendes når noen melder seg inn. Er administrativt 

utfordrende.  

Info sendes ut til medlemmene om at de må legge til lisens selv, hva det brukes til, hva de enkelte 

lisensene gir osv. Nye medlemmer velger selv om de ønsker lisens eller ikke. Hvis ikke er de per 

definisjon passive medlemmer. Leder lager utkast til infoskriv.  

Sak 14: Orienteringssaker 

O-sak 1: Hovedskilt / varselskilter Bassengparken – Jan Ragnar 

 Leder ringer Stener Kallberg.  

Sak 15: Eventuelt: innetreningene må annonseres og informeres om bedre. Innspill sendes til 

sportslig leder.  

Sak 16: Vedta dato til neste styremøte.  

Møte hevet: Dato: 3.2.2022 kl. 20:40 


