
Norefjell golfklubbs årsmøte 2021 
 
 
Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2021 
 
Valgkomiteen viser til tidligere valgkomiteers kommentarer om styresammensetningen i 
Norefjell golfklubben, bl.a. lokal tilknytning og kvinneandel. 
 Lokal tilknytning må anses oppfylt ved at 6 av styrets medlemmer helt eller delvis bor i 
Krødsherad. Samtidig er gjennomsnittsalderen redusert betydelig de siste årene.  
Det som gjenstår er behovet for en bedring av kjønnsbalansen i styret. Ref. NIFs lovnorm for 
idrettslag §5 (1). 
 
Valgkomiteen har i år fokusert på å beholde kontinuitet i styret, et styre som vurderes å ha 
gjort et meget godt arbeid i gjennom året 2020 (Never change a winning team). 
 
Følgende styreplasser er på valg:  
Leder, 2 medlemmer og 1  varamedlem. I tillegg er begge revisorer på valg. 
 
Følgende styremedlemmer/andre er ikke på valg: 
Nestleder   Vegard Bøe  
Styremedlemmer:  Knut Bakken  
              Marius Arnesen 
Varamedlemmer: Maiken Helene Steen Lund  
 
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 gjenvelges for 2 år (2021 til 2023) 
Nestleder: Vegard Bøe (valgt for 2020 til 2022) 
Styremedlemmer: Rune Kaland gjenvelges for 2 år (2021 til 2023) 

      Tor Fretland gjenvelges for 2 år (2021 til 2023) 
      Knut Bakken (valgt for 2020 til 2022) 
      Marius Arnesen (valgt for 2020 til 2022) 

Varamedlemmer: Grethe Deinoff gjenvelges for 2 år (2021 til 2023) 
      Maiken Helene Steen Lund (valgt for 2020 til 2022) 

 
Revisorer: Knut Stabæk gjenvelges for 2 år (2021 til 2023) 
       Johan Woldmo gjenvelges for 2 år (2021 til 2023) 
 
Alle kandidater har takket ja til gjenvalg. 
 
 
Noresund  16. april 2021 
 
Kari Sandvik, sign.    Therese Myrhaug, sign. 
 
Finn Stenberg, sign 


