
Til klubbens årsmøte

hilsen Valgkomiteen





Representere ALLE typer klubber og golfere

• “Vi i valgkomiteen er helt sikre på at det finnes gode kandidater i 
alle norske klubber. Uavhengig om klubben er liten eller stor eller 
har poststed i nord, vest, sør eller øst. Alle klubber har medlemmer 
som kan bringe viktig kunnskap til Golf-Norge.”

•



Hva skal velges og hvilken kompetanse trengs?

• Disse vervene skal besettes:

▪ Forbundsstyret: President, 
visepresident, 6 styremedlemmer

▪ Kontrollkomité: Leder, 2 
medlemmer og 2 varamedlemmer

▪ Lovutvalg: Leder og 2 medlemmer

▪ Disiplins- og sanksjonsutvalget: 
Leder og 2 medlemmer

Kompetanse:

Et godt styre/utvalg har et mangfold av 
erfaringer. 

I tillegg til faktorer som kjønn, alder, 
minoritets-/majoritetsbakgrunn og 
funksjonsnedsettelse, så trengs det 
selvsagt ulike personlige egenskaper for å
fylle alle rollene i et godt styre: blant 
annet

initiativ, handlekraft, evne til 
refleksjon, ordensans og ryddighet, fantasi, 
kreativitet og humor.



All kompetanse er interessant

Valgkomiteen skal sette sammen styre og utvalg som sammen skal fungere godt. Da trengs ulik 
bakgrunn og kunnskap. Vi nevner noe vi er SIKKER på at trengs:

• Noen under 26 år
• Noen som forstår seg på kommunikasjonsarbeid
• Noen som har digital forståelse og nysgjerrighet
… men vi regner ikke med at én person har alt dette – vi trenger altså mange kandidater, så vi kan sette 
sammen et godt lag.

Det er viktig at alle kandidater forstår hvordan idretten er organisert, har erfaring fra klubbarbeid 
og at de er villige til å sette av tid til vervet. Det er klubben som fremmer kandidater de ønsker 
valgkomiteen skal vurdere.



Hva gjør du og hva gjør klubben?

• Du som medlem sier fra til noen i styret at du ønsker å stille som kandidat til styret 
og/eller utvalg.

• Ønsker du å vite mer om hva ulike styrer og utvalg gjør og hvilke planer som er 
vedtatt, så les deg opp på golfforbundet.no under “Om NGF” og "Golftinget 2021".

• Klubben sender forslag fra klubben på kandidater de ønsker at valgkomiteen skal 
vurdere. 

• Frist: Så raskt som mulig, helst innen 1. mai.




