
Referat Styremøte HIF DG 1/2023 

Møtenummer: 1/2023 

Dato: 18.1.2023 Kl: 18:00-19:30 

Sted: Eplehagan 1, Holmestrand 

Til stedet: DJ, Arve, Ellen 

Forfall:  

Andre til stede:  

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden  

- Godkjent 

Sak 2: Økonomi status (Ellen) 

- Saldo Klubb: Kr 37.204,01 

- Oversikt sponsor rest.: (Venter på tilbakemelding fra Regnskapsfører.) 

- Ingen andre utestående pr. dagens dato. 

- Alt som kommer inn som Vipps registreres som donasjon i regnskap.  

- Budget 2023? 

- Regnskap 2022? 

- Må presenteres i HIF hovedstyremøte 2023. 

- Ellen og DJ tar et møte for å gå gjennom Budget og Regnskap før neste møte. 

Sak 3: Vedlikehold/behov på banen (Arve) 

- Bod: Må males. 

- Hull 10-12: Trenger trapp/stier flere steder.  

- Andre vedlikehold: Ønsker vedlikeholds plan. Kantklipping, osv. 

- Klargjøring til Sesong åpning. 

- Skilting hull 10-12. (DJ overtar ansvar. Skal ha møte med Christer.) 

- Arve lager en plan med prioriterings list ang. oppgraderinger. 

Sak 4: Endring i ukas golf og tilbud på åpen trening (DJ) 

- DJ starter opp inne/vinter trening etter hvert på søndager Høyanghallen. (Daniel) 

o Fungere bra. Forsetter ut til minst mars/april 

- Ukasgolf fremover; trenger 1 person å overta ansvar. Utsetter. 

Sak 5: Styre goder (DJ) 



o Styre stemte for at medlemmer i styre får følgende dekket goder fremover: 

o Fritatt for treningsavgift. 

o HIF DG dekker HIF kontingent 

o HIF DG dekker 1 trenings trøya. 

▪ Vedtatt av styre. 

Sak 6: Årlig medlemsmøte / pliktige hoved saker: 

o Valg av styre medlemmer.  

▪ Lasse Andre Tunstrøm, Jarle Knudsen Winnem, Roar Birkeland , Daniel 

Michelsen? David Einarsen? Kim Karlsen?  

o Godkjenning av kontingent/treningsavgift/lisens/støtte-ordninger. 

▪ Dagens løsning: 

• Kontingent til HIF kr 100/år for alle sport 

• Treningsavgift (Går til oss) Kr 0/ året 

• Basis Lisens NAIF: Kr 100/år. Inkludere person skader (ikke til 

andre og til verdier). Krav til å spille ukas golf. Betales av medlem 

selv (vi kun hook medlemmers navn i sports admin.) Veldig få som 

betaler. Lite kontroll/turneringer, osv. Auto sjekk ved innmelding 

fremover via Metrix? 

• Pro lisens: Istedenfor Basis Lisens. Kr 350 /år. NM/NC tilgang. 

• Junior lisens: Kr 100/år som tilsvarer Pro lisens. 

• Støtte-ordning; Betale hva man vil via VIPPS. Regnskap 

utfordringer.  

• Klubb Medlemskap i NAIF. Kr 500/år (Klubben betaler) 

• Klubbavgift til NAIF. Kr 1500/år (Klubben betaler) 

 

Fremtidige 2023 løsninger: 

• Kontingent til HIF kr 100/år (?) for alle sport. (Stemmes på årsmøte 

HIF Styre 2023) 

• Treningsavgift til HIF DG: Kr 150/år voksen. Kr 0/år junior. 

• Basis Avgift Fra NAIF: Kr 100/år automatisk for antall medlemmer 

i forrige år (2022). Inkludere ikke forsikring. HIF DG betaler dette 

direkte. 

• Individuelt ved ønske: 



o Pro lisens: Kr 250/år. NM/NC. Bestilles individuelt. 

o Junior lisens: Kr 125/år. NM/NC. Bestilles individuelt. 

o De tilby et tilleggs forsikring for kr 40/år. Bestilles 

individuelt. 

• Støtte-ordning; Betale hva man vil via VIPPS. Regnes som 

donasjon. 

• Klubb Medlemskap i NAIF. Kr 500/år (Klubben betaler) 

• Klubbavgift til NAIF. Kr 0/år (Klubben betaler) 

▪ Styre er enig om forslag. Forslaget skal presenteres og stemmes under 

årlig medlemsmøte. 

o Oppdateringer i Klubbhåndbok om Medlemsløsninger, osv. endringer i 

klubbhåndbok gjøres etter årlig medlemsmøte 2023. 

o Arve skal undersøke forsikring både skade og 3-parts. 

Sak 7: Mål/Årshjul for 2023 

o Sosialt 

o Trening/Sportsplan 

o Ukas golf 

o Åpen Dag 

o Møter 

o Klubbmesterskap 

▪ Saken utsettes frem til flere verv bli fult. Ansvar over årshjul også 

bestemmes da. 

Sak 8: Evt. 

o Trenger 1 lost disc ansvarlig. 

o Utsetter til neste møte 

o Søknad om midler? E-post Holmestrand Kommune. 

o Ellen skal se på E-posten og ta en vurdering. 

o DJ tar et møte med Torleif om opplæring av medlems admin. 

 

Sak 9: Dato for styremøte/Årlig medlemsmøte 

o Årligmedlemsmøte Kl 1800-1900 HIF Klubbhuset 

o Styremøte Kl 1900-2000 HIF Klubbhuset 


