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VEDTEKTER FOR OSLO GOLFKLUBBS HERREGRUPPE (heretter Herregruppen)  

Vedtatt på årsmøte for Herregruppen 18. januar 2023. 

§1 Bakgrunn 

Med støtte fra styret i Oslo golfklubb ble det den 26. november 2020 avholdt stiftelsesmøte for 

Herregruppen. Til stede på stiftelsesmøte var følgende aktive medlemmer i Oslo golfklubb: Andreas 

Forgaard, Truls Gundersen, Thor Jusnes, Henrik Hagness, Henrik Haukeland, Lars Erik Rødland, Knut 

Thjømøe, Christian Tollefsen og Per Kristian Winge. Stiftelsesmøte valgte enstemmig følgende 

herrekomite til å gjennomføre Herregruppens formål og arbeid: Per Kristian Winge, Knut Thjømøe, 

Henrik Haukeland og Thor Jusnes (leder).  

§2 Formål 

Herregruppens formål er å bygge og videreutvikle et inkluderende klubb- og spillermiljø for klubbens 

AKTIVE herre-medlemmer 22 år og eldre. Herregruppens formål skal bidra til at Oslo golfklubbs til 

enhver tid gjeldende formål oppnås.  

§3 Medlemmer 

Alle AKTIVE herre-medlemmer 22 år og eldre er automatisk medlem av Herregruppen og skal inviteres 

til alle aktiviteter i Herregruppens regi.  

§4 Komite 

Komiteén har ansvar for å gjennomføre aktiviteter i tråd med Herregruppens formål. 

Komiteén skal bestå av minst tre medlemmer, hvorav en skal være komiteleder. Komiteéns 

medlemmer må være AKTIVE herre-medlemmer 22 år og eldre, og det skal tilstrebes å sikre 

representasjon fra flest mulig av aldersgruppene 22-35, 36-49 og 50 og eldre.  

Komiteéns arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle aktiviteter skal bygge 

på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

§5 Årsmøte 

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av januar måned, og innkalles til av komiteén med rimelig 

forvarsel. I rimelig tid før årsmøte skal komiteén spesifisere dagsorden og gjøre tilgjengelig enkel 

oversikt over komiteéns økonomi. Komiteén fører protokoll fra årsmøte. 

Alle medlemmer har forslagsrett til behandling av årsmøte, og slike forslag må fremmes til komiteén 

senest 14 dager før årsmøte.  

På årsmøte har hver tilstedeværende medlem én stemme. Det kan ikke møtes ved fullmektig. På 

årsmøte skal følgende saker behandles og avgjøres ved ordinært flertall, med unntak av endring av 

disse vedtekter som krever 2/3 flertall: 

1. Godkjennelse av årsrapport, inkl. Herregruppens økonomi. 

2. Valg av komitemedlemmer og -leder. 

3. Herregruppens aktiviteter i kommende sesong. 

4. Andre saker som etter vedtektene hører inn under årsmøte. 

§6 Lov for Oslo golfklubb 

For forhold som ikke er omhandlet i disse vedtekter, skal den til enhver tid gjeldende lov for Oslo 

golfklubb anvendes. 


