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Styremøte 22-01  
Innkalt: Hans-Christian Ristad, Torbjørn Dybsland og Fredrik Svebak 

Tid: 08.03 kl 20:00-22:00 

Sted: Hos styreleder (Dalsvingen 21) 

 

Saksliste 
Saknr 2290-01 

Tittel Oppstartsbeløp Disksport 

Ansvarlig: Torbjørn 

Bakgrunn: Det er uklart akkurat hvor mye penger avdelingen bør ha på bok. Et 

fullstendig regnskap viser at vi etter alle inntekter og utgifter i 2021 skulle 

stått igjen med 9XXX,-. Inntektene og utgiftene har imidlertid vært tatt 

via hovedlaget, frem til det ved styremøtet i hovedlaget den 23.08.21 ble 

vedtatt «Disksport: Stønad fra SMN1 ifm diskgolfbane vedtas som 

oppstarts støtte til avdeling Disksport.» Det ble etter dette overført 

10.000,- til en konto opprettet for oss, og fra denne er det i ettertid 

betalt en regning (som er inkludert i regnskapet for 2021). 

Det er uklart for oss om det differensen mellom beløpet på konto og 

beløpet som regnskapet tilsier, skal overføres til avdelingen, eller om det 

var tenkt at vi skulle få kun de nevnte 10.000,- som et oppstartsbeløp. 

Det er ønskelig å få avklart hva som er korrekt. 

Forslag til 

vedtak/aksjon: 

Torbjørn tar kontakt med styret i hovedlaget for å få avklart hva som er 

riktig og ber ev. om at restbeløp overføres til konto dersom aktuelt. 

 

Saknr 2299-01 

Tittel Dugnad – Sette opp kurvene – 06.04 

Ansvarlig: Hans-Christian Ristad 

Bakgrunn: Det er kalt inn til dugnad 06.04 for å sette opp kurvene. Forutsetningen 

er naturligvis at været utvikler seg slik det gjør nå og området er bart til 

denne tiden. Dersom det ikke blir bart må oppsett (og seriespill) utsettes. 

Når det nærmer seg dugnadsdagen må det både avtales med 

Messebygget henting av kurvene, samt sendes påminnelse om dugnaden 

i våre kanaler. 

Forslag til 

vedtak/aksjon: 

Fredrik tar kontakt med Messebygget for å avtale henting av kurvene i 

forkant av dugnaden. 

Hans-Christian sørger for promotering av dugnaden i forkant av 

dugnaden. 

Hans-Christian skriver om dugnaden på hjemmesiden i etterkant av 

dugnaden. 
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Saknr 2201-01 

Tittel Offisiell åpning 

Ansvarlig: Hans-Christian Ristad 

Bakgrunn: Offisiell åpning gjennomføres 7. mai kl 11-16. Det er avtalt at ordføreren 

kommer og står for selve åpningen kl 11. Alle sponsorene har også fått 

invitasjon. 

Forslag til 

vedtak/aksjon: 

Aksjonsliste: 

Alle avdelingene inviteres – Torbjørn 

Promotering på fb og instagram – Hans-Christian 

Organisering av fysisk promo i forkant – Fredrik 

Kontakte sponsorene for å avtale innhold – Hans-Christian 

Lage program – Hans-Christian 

Skrive om åpningen på fb og instagram i etterkant – Hans-Christian 

 

Saknr 2201-02 

Tittel Juniortrening 

Ansvarlig: Hans-Christian Ristad 

Bakgrunn: Hvordan skal vi sette i gang treningene? Skal vi bare invitere alle i 

ungdomsskolealder til trening, eller skal vi ha noen målrettede tiltak? 

Forslag til 

vedtak/aksjon: 

Ingen 

 

Saknr 2201-03 

Tittel Nybegynnerkurs 13.04 

Ansvarlig: Hans-Christian Ristad 

Bakgrunn: Vi arrangerer det første nybegynnerkurset 13.04 og trenger å planlegge 

promoteringen. Det er allerede planlagt å kjøre promotering på 

Malviksenteret 09.04 og Midtsandtangen 10.04. Det må fordeles ansvar 

for dette, samt at vi må vite hvem som kan stille opp. 

I tillegg bør det reklameres i sosiale medier. Facebookgruppen «Hva 

SKJER i Malvik» har over 8k medlemmer, noe som betyr at man når frem 

til mange. I tillegg viser det til kommunikasjonsplanen der vi allerede har 

gjort unna kravet om å publisere terminlisten etter årsmøtet. Innen 13.03 

skal arrangementet lages og publiseres med mulighet for påmelding.  

Under kurset skal det også deles ut rekrutteringsmateriell. Dette må 

lages. 

Forslag til 

vedtak/aksjon: 

Aksjonsliste: 

Kontakte Malviksenteret – Fredrik 

Lage arrangement – Hans-Christian 

Lage rekrutteringsmateriell - Torbjørn 

Følge opp kommunikasjonsplanen – Hans-Christian 

Reklamere i «Hva SKJER i Malvik» - Hans-Christian 
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Saknr 2202-01 

Tittel Events 

Ansvarlig: Hans-Christian Ristad 

Bakgrunn: For å sette i gang med events i april, må vi få på plass reklame for events 

og begynne å promotere det. Skal en bedrift ta imot et slikt tilbud må det 

inviteres noen uker i forveien for at folk skal kunne delta. 

Vi har fått beskjed fra kommunen om at det etter hvert blir satt ut fire ny 

benker på området ved grillene. Dette gjør at det blir mer attraktivt å 

være der etter at spillingen er ferdig. Men det er ikke sikkert vi kan 

reklamere med dette fra start, da vi ikke vet akkurat når det blir satt ut. 

Første mulige dato for en event er 20. april. Det vil si at vi senest 20 mars 

bør ha fått ut reklame til bedrifter vi tror vi kan selge inn tilbudet for. 

Vi bør også fastsette et minimumsbeløp slik at bedrifter som vil delta 

med få deltakere kan det, uten at inntektene blir så lave at det ikke er 

lønnsomt for oss. 

Vi bør se på om vi skal lage en mulighet for «booking» av event. De bør 

som minimum legges inn i terminlisten etter hvert som de bekreftes. 

Vi må ta stilling til om vi skal åpne for å ta imot flere bedrifter samtidig 

dersom de er få deltakere. Eksempelvis to bedrifter på 15 deltakere vil 

fortsatt være godt innenfor maksgrensen vår på 45 deltakere på en 

event. 

Forslag til 

vedtak/aksjon: 

Minimumspris for en event settes til 2000,-, tilsvarende 10 deltakere.  

Dersom bedriftene til sammen har 40 eller færre deltakere, kan det 

arrangeres for flere bedrifter samme dag. 

Aksjonsliste: 

Lage reklame for tilbudet – Hans-Christian 

Ta kontakt med bedrifter – Alle 

Sørge for fortløpende booking i terminlisten – Hans-Christian 

 

Saknr 2203-01 

Tittel Diskgolffestivalen 

Ansvarlig: Hans-Christian 

Bakgrunn: HC har vært i kontakt med Stjørdal Frisbeeklubb og Trondheim 

Frisbeeklubb om deltakelse i Diskgolffestivalen. Vi har ytret et ønske om 

å bidra inn i dette arrangementet og da bl.a. med et sosialt tiltak. Det må 

jobbes videre med å snarest mulig få avklart hva vårt bidrag skal være, og 

når det skal skje. 

Tiltaket har mottatt sponsorstøtte. HC har signalisert til de to klubbene at 

vi ikke har behov for å motta en andel av dette, da vi ev. kommer inn 

etter at dette ble sponsoratet ble kjent. 

Hans-Christian forsøker å få noe informasjon i forkant av styremøtet om 

hvor i løypen de to andre klubbene er mtp. Planlegging 

Forslag til 

vedtak/aksjon: 

Ingen 
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Saknr 2210-01 

Tittel 17.Mai - Invitasjon fra hovedlaget 

Ansvarlig: Hans-Christian 

Bakgrunn: Det har kommet en e-post fra daglig leder: 

“Det ligger an til en tilnærmet normal 17.mai feiring i år!  

I den forbindelse lurer vi på om noen avdelinger i MIL er interessert i å 

stille med aktiviteter/salg?” 

Vi må ta stilling til om vi ønsker å arrangere noe den 17. Mai enten med 

tanke på rekruttering eller ev. Inntekt til ny bane. Merk at det vil kreve at 

folk fra oss stiller opp 17. Mai. 

Forslag til 

vedtak/aksjon: 

 

 

Saknr 2204-01 

Tittel Økt deltagelse på serierunder Vikhammerløkka  

Ansvarlig: Fredrik Svebak 

Bakgrunn: Jeg kommer med forslag om å lage innlegg eller premiere månedens 

spiller i seriespill på Vikhammerløkka. Ønsker gjerne diskusjon rundt 

dette på styremøtet.  

Forslag til 

vedtak/aksjon: 

 

 

Saknr 2204-02 

Tittel Antall hull spilt i klassene 

Ansvarlig: Hans-Christian Ristad 

Bakgrunn: Deltakere i gjesteklassen koster oss penger, riktignok ikke så mye. Vi 

ønsker jo likevel medlemmer, og bør derfor vurdere om gjesteklassen 

skal gjøres noe mindre attraktiv ved å bare tilby 9-hulls runder i 

gjesteklassen.  Videre har det vært spilt 9 hull på fredager og noen av 

klassene bør kanskje fortsette med dette, mens andre bør ha 18-hulls 

runder også på fredager 

Til slutt kan det være nyttig å gi juniorene en egen dag for sine runder, 

slik at de ikke føler press fra de mest erfarne spillerne. Dette er et signal 

som man har plukket opp fra utøvere på banen i fjor, som ikke har deltatt 

i seriespillet. 

Forslag til 

vedtak/aksjon: 

MPO = 18-hulls man og fre 

FPO = 18-hulls man og 9-hulls fre 

MP40 = 18 hulls man og fre 

FP40 = 18-hulls man og 9-hulls fre 

MA4 = 18-hulls man og 9-hulls fre 

MJ18 = 18-hulls tirs og tors 

FJ18 = 18-hulls tirs og tors 

MJ15 = 18-hulls tirs og tors 

FJ15 = 18-hulls tirs og tors 

Gjest: 9-hulls man og fre 
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Sakskoder: 
01 – Rekruttering 

02 – Nytt anlegg 

03 – Sosiale tiltak 

04 – Økt medlemsaktivitet 

10 – Annet 

90 – Økonomi 

99 - Drift 


