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Valgkomiteens innstilling til årsmøte 23.03.2020 (Utsatt til 11. mai 2020) 
 
Valgkomiteen viser til tidligere valgkomites kommentar om styresammensetningen i Norefjell 
golfklubben:  

«Valgkomitéen har de senere år hatt fokus på å forsterke den lokale tilknytningen til 
Krødsherad.  Samtidig har det også vært et ønske å trekke yngre mennesker inn i 
styrearbeidet. Sist, men ikke minst, har det vært et sterkt ønske om å gjøre noe med den 
manglende kjønnsbalansen i styret.  
Kvinneandelen er fortsatt dårlig. Dette gjenspeiler dessverre også den meget skjeve 
fordelingen mellom kvinnelige og mannlige medlemmer. Dette gjelder spesielt yngre 
medlemmer.  I henhold til NIFs lovnorm for idrettslag §5 (1) tilfredsstiller vi med dette ikke 
kravet til kjønnsfordeling, som innebærer et krav om minst to fra hvert kjønn. I henhold til 
samme bestemmelses pkt (4) må det sendes dispensasjonssøknad til idrettskretsen innen 14 
dager etter årsmøtet.   
Styret fikk i fjorårets årsmøte en vesentlig lavere gjennomsnittsalder og økt lokal tilknytning. 
Valgkomiteen oppfordrer klubbstyret til å fortsette arbeidet å rekruttere kvinner inn i klubben 
og dermed også skape grunnlag for bedret kjønnsbalanse klubbens styre, råd, utvalg/komité 
mv.» 

Valgkomiteen 2020 har således hatt kvinner med lokal tilknytning som hovedfokus ved leting 
etter kandidater.  
 
Følgende styreplasser er på valg:  
Styreleder: Lars Tore Fladhus har frasagt seg gjenvalg. 
2 styremedlemmer: Knut Bakken og Vegard Bøe har sagt ja til gjenvalg. 
1 varamedlem: Øystein Myrhaug kan ta gjenvalg, men stiller sin plass til disposisjon dersom 
det finnes kvinnelige kandidater. 
 
Følgende styremedlemmer/andre er ikke på valg: 
Nestleder   Nils Olav Rislå  
Styremedlemmer:  Rune Kaland.  
             Tor Fretland    
Varamedlemmer: Grethe Deinoff,  
Revisorer: Knut Stabæk  
           Johan Woldmo  
 
I vedtektenes pkt. 11, Årsmøte skal:  
heter det vedr. valg pkt. 10,  

«Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter 
velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til 
stemmetall. 
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen 
skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i klubben, dog slik 
at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som 
består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.» 
 

 
 



Valgkomiteens forslag til styre er som følger. 
Leder: Nils Olav Rislå (valgt til styret for 2 år i 2019) velges til leder for ett år 
Nestleder: Vegard Bøe velges til nestleder for to år (2020 til 2022) 
Styremedlemmer: Rune Kalland (valgt for 2019 til 2021) 

      Tor Fretland (valgt for 2019 til 2021) 
      Knut Bakken foreslås gjenvalgt for to år (2020 til 2022) 
      Marius Arnesen (ny) velges for to år (2020 til 2022) 

Varamedlemmer: Grethe Deinoff (valgt for 2019 til 2021) 
      Maiken Helene Steen Lund (ny) velges for to år (2020 til 2022) 

 
Revisorer: Knut Stabæk (valgt for 2019 til 2021) 
       Johan Woldmo (valgt for 2019 til 2021) 
 
 
 
 
 
 
Noresund 31.01.2020 
 
 
 
Kari Sandvik, sign.    Therese Myrhaug. sign. 
 
 
Finn Stenberg, sign 


