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Referat fra årsmøte i Rjukan Golfklubb 
Dato: 17.3.2022 • Tid: kl. 18.00                
• Sted: Rjukan Gjestegård, Birkelandsgate 2, Rjukan, - og via Teams          

Årsmøtet ble avholdt med fysisk oppmøte. Det var også mulig å delta årsmøtet digitalt 
via Teams • Til stede: 11 medlemmer inkludert styre. 

1. Godkjennelse av innkalling 
Innkalling ble godkjent uten merknader.   

2. Godkjennelse av dagsorden/saksliste 
Dagsorden/saksliste ble godkjent uten merknader. 

 

3. Valg av møteleder og referent og representanter til å signere protokollen 
 Møteleder:  Pasi Lötjönen        
 Referent: Jan Tore Berg                                    
 Signaturer:  Pasi Lötjönen og Jan Tore Berg  
 

4. Orientering om aktiviteter som har foregått i 2021 
 Leder orienterte om innholdet i årsberetningen.  
 Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent. 
 

5.  Fastsettelse av medlemskontingent for 2022 
Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

6. Godkjennelse av regnskap for 2021 
 Regnskapet ble gjennomgått og godkjent uten bemerkninger.  
 

7. Budsjett for 2022 
 Budsjett for 2022 ble lagt fram og godkjent uten endringer. 
 

8. Valg av nytt styre 
Det ble foretatt valg av nytt styre for Rjukan Golfklubb. 

Leder:   Pasi Lötjönen   Valgt for periode: 2022 og 2023. 
Nestleder:   Jan Tore Berg IPV  Valgt for periode: 2021 og 2022. 
Kasserer:   Marianne Skårdal IPV Valgt for periode: 2021 og 2022. 
Styremedlem:  Terje Mathisen  Valgt for periode: 2022 og 2023.     
Styremedlem:  Morten Solrud  IPV Valgt for periode: 2021 og 2022. 
Styremedlem:  Brede Styrvold   Valgt for periode: 2022 og 2023. 
Styremedlem:  Hege Vorkinn Sletten  Valgt for periode: 2022 og 2023. 
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• I forbindelse med valget av nytt styre; Pasi Lötjönen informerte om sin ny jobb i 
en annen klubb, og varslet om eventuelle/mulig kommende endringer i forhold til  
Pasi sin verv som styreleder/-medlem.  
 

9. Valg av valgkomité 
 Forslag:   
 Leder:   Christian Skårdal  Valgt for periode: 2022.  

Medlem:   Tore Tøgard   Valgt for periode: 2022. 
 • Enstemmig valgt. 

  
10.  Avslutning 

Vinnerparet - Texas Scramble 2021 (OoM) fikk oppmerksomhet og ble premiert. 
Det ble også sendt en digital gave som takk til alle gjenvalgte og nyvalgte 
styremedlemmer.  
 

11.  Eventuelt 
 Ingen saker ble tatt opp under eventuelt på årsmøtet. 

På medlemsmøtet ble følgende saker gjennomgått og diskutert:  
• Aktivitetstilbud i klubben – videre kvalitetsheving via trenerutdanning. 
• Turnerings tilbud i klubben - alle turneringer på skal være sosiale, åpne for 

alle og terskelen skal være lav for å delta. Klare turneringsregler. 
Hovedmålet med turneringer er å bygge miljø.  

• Frivillighet – kunnskap og mennesker - klubbens virkemidler for god aktivitet. 
Klubbarbeid og evt. muligheter for utdanning - nok kompetente frivillige til å 
løse de nødvendige oppgavene. 

• Baneutbedringer; rekord investeringer på banen i 2021 – klubben ønsker 
fortsatt å heve kvaliteten på banen og -drivingrangen. Det er budsjettert 
penger for maskinparken og for andre evt. investeringer på banen.   

• Dugnadsarbeid; koordinering (i samarbeid med greenkeeper) og 
prioriteringer. Ønskelig å komme i gang med vårdugnad 2022 snarest.  

• Roller og relasjoner; dialog, likeverd og tillit - #SammenGjørViDetMulig 
 
Det var mange gode innspill og ideer fra medlemmer på medlemsmøtet!  
Alle innspill ble notert og dokumentert og skal tas videre med til 
styrets/medlemmenes arbeid for videre utvikling av klubben vår.  

  
  
 

Rjukan 17. mars 2022 
 

 
 ------------------------------        ------------------------------ 
   Pasi Lötjönen, Styreleder            Jan Tore Berg, Nestleder                                    
 

 

https://www.norsk-tipping.no/api-charity/pdf?orgnr=984198418&name=RJUKAN%20GOLFKLUBB&template=2

