
Protokoll fra styremøte i Kragerø Golfklubb 24.03.2022 

Klubbhuset: Kl 18.00 – 20.00 

Til stede: Yngvar Clausen, Bjørn Sindre Skott, Kjell Ove Aasen, Randi Skauen og 

Karine Myrland 

Forfall: Catharine Strimas 

 

Årsmøtet i Kragerø Golfklubb den 24.02.22, vedtok nye lover for klubben.  

I den forbindelse ble det i § 9, pkt 3, vedtatt følgende: 

«Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 

Kragerø Golfklubbs medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den 

enkelte sak». 

På bakgrunn av den bestemmelsen, legges nå protokollene fra styremøtene ut på 

klubbens hjemmeside. 

 

Sak 8/22 

Fordeling av ansvar for klubbens komiteer blant styrets medlemmer og 

varamedlemmer:  

Kragerø golfklubb har opprettet seks komiteer.  

Styret har tildelt følgende personer ansvar for de ulike komiteene: 

Turneringskomiteen: Helge Bråthen  

Bane & dugnad: Yngvar Clausen 

Sportskomiteen; Junior og Elite: Kjell Ove Aasen og Bjørn Sindre Skott 

HCP: Yngvar Clausen 

Mellom Slaga: Catharine Strimas 

Golf Grønn Glede/Et Slag av Gangen: Randi Skauen 

I tillegg:           



Ansvarlig for innhenting av politiattester: Bjørn Sindre Skott 

Ansvarlig for barneidretten:  Styret jobber med å avklare aktuell kandidat 

Komiteansvarlige velges hvert år. Den enkelte komiteansvarlig bemanner sin komite, 

og orienterer om hvem som er komitemedlemmer innen 4. april’22. 

Oversikt over hvem som er ansvarlige og medlemmer av de ulike komiteene vil bli 

lagt ut på Kragerø golfs hjemmeside. 

 

Sak 9/22 

Innkjøp av golfklær m/logo til komitemedlemmer 

Golfbutikken skal anskaffe et antall PUMA pique skjorter, marineblå, m/logo som skal 

legges ut for salg i Proshoppen. Styret diskuterte om medlemmene av de ulike 

komiteene skulle tilbys en slik skjorte hver. 

Vedtak: 

Det ble vedtatt at medlemmene av de ulike komiteene gis en piqueskjorte med 

logo hver. Den enkelte komiteleder må orientere Proshoppen inne 15. april om 

antall og størrelser. 

Det deles ut én skjorte til hvert medlem, selv om man er med i flere komiteer. 

 

Sak 10/22 

Retningslinjer for honorering av baneverter  

For 2021 ble det innført en ordning med at baneverter som kjørte mer enn 3 skift, 

fikk et gavekort på kr 500- i Proshoppen. Denne ordningen har ikke vært 

styrebehandlet tidligere, men styreleder ønsket at ordningen behandles i styret. 

Vedtak: 

Styret vedtok at baneverter gis et gavekort på kr 500,-  i Proshoppen  når man har 

kjørt tre skift. 

Ansvarlig for banevertordningen, Per Henrik Rydning, organiserer ordningen. 

 



Sak 11/22 

Fordele klubbens to introduksjonskort (NGF-kort) for 2022 

NGF deler ut to introduksjonskort til hver golfklubb. Disse korta åpner for en gratis 

runde på alle golfbaner i Norge som er tilsluttet NGF, og kan brukes i tiden 1. juni til 

1. oktober. Det ene kortet skal styreleder ha, og det andre tildeles utfra loddtrekning 

blant medlemmene i styret. 

Nærmere om denne ordningen kan leses på Golfforbundets hjemmeside. 

Vedtak: 

Introduksjonskortene for 2022 tildeles styreleder og Kjell Ove Aasen. 

 

Sak 12/22 

Strategi for medlemsinformasjon gjennom sesongen 

Medlemsundersøkelsene våre viser at det er ønskelig med bedre informasjon til 

medlemmene. 

Vedtak: 

Styreleder og daglig leder i Kragerø Golf AS sender felles medlemsinformasjon til 

hver enkelt medlem på epost, og informerer på Kragerø Golfs hjemmeside, en gang 

pr mnd. 

Komiteene informerer om sine aktiviteter på hjemmesiden og FB-siden til klubben. 

 

Sak 13/22 

Orienteringssak: 

Randi orienterte om Golf Grønn Glede/Et slag av gangen. 

Klubben har inngått samarbeid med Kragerø kommune v/ordføreren hvor 

målsettingen er å skape en god arena for mennesker som sliter fysisk, med 

rus/psykiatri, unge «utenfor» og minoriteter. Samarbeidet handler bl.a. om ressurser 

fra kommunen og at golfklubben stiller bane, utstyr, frivillighet og ikke minst en god 

sosial arena til rådighet. 



For 2022 sesongen vil GGG/ESAG ha deltakere fra Vitalis Kragerø, Kirkens Bymisjon 

som tidligere.  I tillegg har Kragerø Akademiet, Kragerø kommune (kulturavd) og 

Brubakken Evangeliesenter i Kroken ønske om å benytte seg av tilbudene. 

Ordføreren har også luftet mulighet for å tilby aktiviteter til eventuelle flyktninger fra 

Ukraina. 

Stabbestad 25. mars 2022 

Ref: Randi Skauen 

 

Styreleder Yngvar Clausen (sign)  Nestleder  Randi Skauen (sign) 

 

Styremedlem Kjell Ove Aasen (sign) Styremedlem Bjørn Sindre Skott (sign) 

 

Styremedlem Karine Myrland (sign) 

 

 


