
 
 
Styremøte #1 – Nidaros Diskgolfklubb 
21. oktober 2018 
 

Sted: Sommersetra 
Tilstede: Leiv Aspén, Sigrid Sandum, Gunnar Okkenhaug, Magnus Nyman, Jan Sindre Nordby, 

Roger Karlsen, Stig Rune Øyra. 

 

 

Saksliste: 
1. Orientering fra styreleder og nestleder 
2. Bane 
3. Økonomi 
4. Rollefordelinger 
5. Strategidokument 
6. Evt 
 

 

 

Sak 1: Orientering fra styreleder og nestleder 
Leiv og Sigrid orienterer om hva som har skjedd den siste tiden. Det ser ut til at miljøet har 

tatt godt imot initiativet med ny klubb, både lokalt og internasjonalt. Mange spørsmål om 

hva og hvorfor, og hva forskjellen mellom klubbene er. 

 

 

Sak 2: Bane 
Vi er inne i en testperiode med Sommersetra hvor vi tester bruken av diskgolf med 8 kurver i 

en 2ukers periode. All dialog med Trondheim Golfklubb tilsier at det er stor sannsynlighet for 

at en permanent bane blir en realitet, men vi må jobbe med den økonomiske modellen for 

dette. 5. november er det styremøte i TGK, og i desember er det ekstraordinært årsmøte 

hvor diskgolfbanen står på agendaen. Etter dette vet mer om veien videre, men vi må frem 

til da jobbe med forslag til økonomi- og driftsmodeller. 

 

 

Sak 3: Økonomi 
Det ble vedtatt at når likviditeten er der så skal vi gå til innkjøp av minimarkører og bagtags. 



 
 

 

 

 
 
Sak 4: Rollefordeling 
Det er mange arbeidsoppgaver som skal fordeles i en ny klubb, og vi har valgt å fordele det 

til grupper og ikke enkeltpersoner så langt det lar seg gjøre: 

Treningsgruppe: Jan Sindre Nordby, Stig Rune Øyra, Roger Karlsen.  

Føringer: Treninger på torsdager, oppstart 8. november. Levere en treningsplan innen 1. 

november for ordning frem til og med jul.  

Kurs/foredrag: arrangere minst 3 kurs/foredrag innen april 2019. 

SoMe: Leiv og Sigrid tar seg av aktiviteter og informasjonsflyt inn mot medlemmer og miljø 

via primært hjemmeside, Instagram og Facebook. 

Wienerbrød: Jan Sindre er vår mesterbaker og alfamale når det gjelder bl.a. bakverk. Sørger 

for at ethvert styremøter er drapert i bakverk. 

 

 

Sak 5: Strategidokument 
Styreleder inviterer til strategiprat som grunnlag for strategidokument som skal vedtas av 

Generalforsamlingen i februar. 

 

 

Sak 6: Eventuelt 
- Dato for nestestyremøte: dagen(e) etter ekstraordinært årsmøte for TGK. 

- Dato for årsmøte: mandag 4. februar. 

 

 

Mvh 

Styreleder Leiv Aspén 

 


