
 

 

Referat styremøte – Rjukan golfklubb 

 
 
Møtenr: 01/2022 
Tid:  Torsdag 12.05.2022 19:00-21:00 
Sted:  Klubbhuset 
 
 

Til stede Frafall Andre til stede 

Hege Vorkinn Sletten 
Jan Tore Berg 
Morten Solrud  
Terje Mathisen 
Kristoffer Tøgard 

Jan Ivan Sørensen 
Marianne Skårdal 

 

 
Saksliste: 

01. Statusoppdatering nye styremedlemmer  
02. Roller og rolleavklaringer  
03. Avtale møtefrekvens og kommunikasjonsrutiner  
04. Oppfølging av innspill fra medlemsmøtet i mars  
05. Andre saker/eventuelt  
 

Sak 01 – Statusoppdatering nye styremedlemmer 

Eksisterende styremedlemmer oppdaterte de nye styremedlemmene på status for planer, 

rutiner, komiteer og aktiviteter. Fremtidige behov og ønsker ble diskutert på bakgrunn av 

dagens status. 

Vedtak sak 01 Ansvarlig 

Det er behov for å utarbeide en aktivitetsplan for aktivitet i klubben. 
 
Det skal innhentes politiattester for alle medlemmer av trenerteamet. 
 
Klubben arrangerer «nybegynner-Texas Scramble» for deltakere som 
nettopp har gjennomført VTG-kurs der nye medlemmer spiller på lag med et 
mer erfarent medlem. 

Trenerteam 
 
Hege 
 
 
Morten 

 
 

Sak 02 – Roller og rolleavklaringer 

Det ble diskutert et særlig behov for avlastning ved og effektivisering av medlemsregistrering 

og oppfølging av fakturering av medlemsavgift. 

Vedtak sak 02 Ansvarlig 

Styret bør se på muligheten for å benytte et regnskapssystem for regnskap, 
innmeldinger og fakturering av medlemsavgift. 

Hege 
 



 

 

Et styremedlem tar hovedansvar for kontakt med samarbeidspartnere. 
 

Kristoffer Tøgard går inn i trenergruppa (trenerkommiteen) istedenfor Pasi 
Lötjönen. 

Morten 

 

Sak 03 – Avtale møtefrekvens og kommunikasjonsrutiner 

Vedtak sak 03 Ansvarlig 

Styret møtes fast en gang i måneden. 
 

Det opprettes Google Workspace for dokumentdeling. 
 

Det opprettes en messengergruppe for løpende kommunikasjon. 

Hege 
 
Kristoffer 
 
Hege 

 

Sak 04 – Oppfølging av innspill fra medlemsmøtet i mars 

På medlemsmøtet som ble avholdt i etterkant av klubbens årsmøte 17.03.2022 kom det 

innspill fra medlemmene om muligheten for uoffisiell klubbturnering på nærliggende 18-

hullsbane samt bestilling av felles klubbtøy. 

Vedtak sak 04 Ansvarlig 

Styret undersøker muligheten for å arrangere klubbturnering ved Kongsberg 
golfklubb i begynnelsen av august. 
 
Styret undersøker muligheten for å inngå avtale om innkjøp av klubbtøy for 
klubbens medlemmer. 

Hege 
 
 
Jan 

 

Sak 05 – Andre saker/eventuelt 

Hege redegjorde for prosess med å søke om hvitt serviceskilt med symbol 790.40 

«golfbane» ved innkjøringen fra fylkesvei. Vilkåret fra Statens Vegvesen er at banen må ha 

minimum 9 hull for å kunne få denne typen skilt, men det undersøkes mulighet for å søke 

dispensasjon fra dette kravet med Statens Vegvesen og Vestfold og Telemark 

fylkeskommune. 

Vedtak sak 05 Ansvarlig 

Det opprettes et nytt utsalgssted med kortere banelengde enn de to 
eksisterende utslagsstedene. 
 
Undersøke pris på avstandsmarkering til utslagene som benyttes istedenfor 
«gult»-, «rødt»- og «blått» utslag. 
 
Det er behov for innkjøp av 4 stk. bunkerraker samt gassgrill. 
 
Det tilbys «sommergreenfee» til hytteeiere med 50% avslag på alle vanlige 
medlemskapspriser samt muligheten for klippekort (10 greenfee for 990,-). 
Tilbudet forutsetter at man er fullt betalende medlem av annen hjemmeklubb 
ved bostedsadresse. 

Morten 
 
 
Hege 
 
 
Jan Tore/ 
Hege 
 
Hege 

 


