
            

Instruks for sekretariat i NGS.  
NSGs sekretariat består i dag av daglig leder (DL) og en administrasjonssekretær «kontorsjef» 

(Adm. Sek.)  

I det følgende beskrives sekretariatets oppgaver og en foretrukket fordeling mellom (DL) og 

(Adm. Sek.) DL er underordnet styret, likestilt komité-formenn, overordnet øvrige ansatte, 

DL er med i styret som sekretær og styremedlem med talerett og forslagsrett, men ikke 

stemmerett. DL kan utpekes til verv innen styret.  

Generelt  

Sekretariatet plikter å arbeide for å gi en best mulig service til medlemmene, at orden og 

trivsel opprettholdes og at god etikette følges innen klubben og påse at organisasjonen 

fungerer tilfredsstillende,  

Sekretariatet skal jevnlig påse at innkommende post/e-post fordeles til rett person og 

meddeles berørte parter, samt tilse at saker som haster blir utført snarest.  

Sekretariat skal påse, i samarbeid med komiteene, at den interne og eksterne informasjonsflyt 

fungerer tilfredsstillende, gi assistanse til styret og komiteer med utredninger m.m., samt ved 

behov delta i deres møter,  ha personalansvaret for ansatt og innleid personell,  lede og fordele 

kontor- og spilleservice, se til at kontor og adm tjenester er tilgjengelig overensstemmelse 

med fastlagte åpningstider og dersom kontorets kapasitet er for liten, gjennomføre tiltak for å 

gi tilfredsstillende rask service. 

Sekretariat/ DL skal distribuere protokoller/referater til styre, valgkomité og kontrollkomité,  
ha ansvaret for klubbens totale behov av forsikringer. 

Sekretariat skal holde klubbens informasjonsmedier (hjemmeside) oppdatert og arkivere av 

klubbens dokumenter og korrespondanse,  

Klubbens økonomi  
DL har i samarbeid med Styreleder ansvaret for kassabeholdningen og innkassering av 

årsavgifter, andre avgifter, leier m.m.  

Sekretariat sørger for fortløpende ajourføring av medlemmenes tilgang til NSG Lojalitetskort 

Klubbens lokaler  
Sekretariat har ansvaret for inventarets vedlikehold, anskaffelse av inventar samt vask, 

renhold og låsing av kontor. 

Hjemmeside 
Sekretariat/ DL besørger løpende ajourføring av informasjon og innhente annonsører og 
ev leverandører til NSG Lojalitetskort (Medlemsfordeler) 

Konkurranser  
DL har i hovedsak ansvar for alle turneringer i samhandling med TK og TK-leder. 
Etter nærmere anvisninger fra turneringskomiteen og TK-leder kan også Sekretariat/ DL 

medvirke i gjennomføringen av klubbens turneringsprogram: 



Sissener Classic Tour 

NSG Lagserie med Landsfinale 

Sissener Pairs 

NSG Lagmesterskap 

Landsfinale 

i samarbeid med Turneringskoordinatorene om:  

• oppsett av terminliste 
• turneringsavtaler med klubbene 
• oppsett av påmelding i GolfBox 
• resultatservice 
• kontroll med at konkurranser gjennomføres  

Representasjon 
Sekretariat har overordnet ansvar for løpende føring av uttakslister i samarbeid med 
uttaksansvarlige (OOM). 
Lister for No Show og oppfølging av disse 
Uttakslister og oppsett av lag. 
Sørge for reiseopplegg og påmeldinger til nasjonale og internasjonale turneringer  

Sekretariatet har ansvar for Regnskap, fakturering, tilrettelegging av bokføring og 

lønnsinnberetning. 

Utføre salg og forsendelse av NSGs logoprodukter 

Mottak og ekspedering av henvendelser fysisk, pr e-post, telefon og post. 
Forestå inn- og utmelding, kategorioverflytting m.m.  
Holde klubbens medlems- og abonnementsregister ajour.  

Adm sek er sammen med DL klubbens administrative ressurs og skal: 

• føre klubbens medlemsregister i GB og regnskapssystem  
• føre, samt ta fram, ønsket statistikk  
• behandle innmeldinger  
• behandle inngående premiesjekker og sende oppgjør for disse 
• håndtere klubbens økonomiske regnskap (leverandørfakturaer, kundefakturaer, lønn, 

skatter, arbeidsgiveravgiften, momsregnskap, kasse, postgiro, bank)  
• årsavslutning i samarbeid med DL, revisor og styreleder 
• post- og bankoppdrag  
• ha ansvaret for den løpende databaserte medlemsservice i GolfBox (ta ut 

medlemslister til klubbene) 
• skrive- og dataservice for komiteene  
• innkjøp av kontormateriell  
• besvare spørsmål fra medlemmer og gjester fysisk, på telefon sms og e-post, samt 

forøvrig utføre de oppgaver som blir pålagt av DL.  

 


