
Organisasjonsplan for Ski Golfklubb 2020 

 
Ski Golfklubbs høyeste myndighet mellom årsmøtene er styret. Styrets sammensetning og myndighet 

framkommer av klubbens lov. I tillegg til styret er det opprettet komiteer for å organisere og lede 

spesielle oppgaver på vegne av styret. Komiteene rapporterer til styret og de enkelte medlemmene i 

styret er gitt ansvar for å følge opp en eller flere komiteer og å være komiteens bindende ledd inn mot 

styret. 

 

Nedenfor er en oversikt over komiteer. De enkelte komiteene etablerer seg selv med det antall 

medlemmer de finner hensiktsmessig i forhold til komiteens oppgaver. 

 

Banekomite 

Banekomiteens hovedoppgave er å bidra til at banen til enhver tid fremstår med så god kvalitet som 

overhodet mulig og iht. målsetting, samt bidra til at utbedringer og oppgraderinger prioriteres i henhold 

til de samme målsettingene. Dette gjøres i tett dialog og samarbeid med klubbens greenkeeper, styret 

og andre komiteer. 

 

Sponsorkomite 

Sponsorkomiteens hovedoppgave er å knytte kontakt med bedrifter og privatpersoner som er villige til 

som sponsorer, samarbeidspartnere og støttespillere, å bidra økonomisk eller med varer og tjenester 

til Ski Golfklubb. Komiteen skal også arbeide for å utvikle klubbens ulike «sponsorpakke», slik at disse 

blir attraktive i markedet. 

 

Huskomite 

Huskomiteens hovedoppgave er å organisere driften av kafeen, herunder beslutte varesortiment, 

priser, bemanning og åpningstider. Komiteen har i tillegg ansvar for at det er hyggelig for våre 

medlemmer og gjester å oppholde seg både innendørs og i klubbhusets nærområde, herunder 

beplantning og slåing av gress. 

 

Turneringskomite 

Turneringskomiteens oppgave er gjennom ulike turneringstilbud å skape aktivitet for klubbens 

medlemmer og gjester. Turneringskomiteen setter opp terminliste og er teknisk arrangør av de 

respektive turneringene. 

 

Damekomite 

Damekomiteens oppgave er å skape aktivitet blant klubbens kvinnelige medlemmer i golfspill, 

turnering og sosiale aktiviteter. 

 

Herrekomite 

Herrekomiteens oppgave er å skape aktivitet blant klubbens mannlige medlemmer i golfspill, turnering 

og sosiale aktiviteter. 

 

Seniorkomite 

Seniorkomiteens oppgave er å aktivere klubbens medlemmer over 50 år i interne klubbturneringer og 

sosiale aktiviteter gjennom sesongen både utendørs og på simulator innendørs. 

 

Komiteen ivaretar også ansvaret for koordinering av aktiviteter ovenfor Norsk Senior Golfforbund 

(NSG), herunder individuelle turneringer, lagserier og lag NM. 

 

Ett av medlemmene i Seniorkomiteen skal ivareta rollen som klubbkontakt NSG. 

 

Handicapkomite 

Komiteens oppgave er å ivareta at NGFs handicapbestemmelser blir etterlevd, og ta stilling til saker 

som kommer opp om justering av det eksakte handicapet til klubbens medlemmer. Register over 

handicap føres automatisk i Golfbox. 


