
SAKSDOKUMENTER  
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I STIKLESTAD GOLFKLUBB

19. NOVEMBER 2019, KLOKKEN 18.00



SAKSLISTE
Saksliste ekstraordinært årsmøte 2019

Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen.

Sak 4. Kontingenter og avgifter for 2020



KONTINGENTER 2019
Kontingentkategori Kontingent

(NOK)

Ratebetaling

(10 måneder)

Info

Barn 100 kr - Til og med 11 år

Barn/ungdom 700 kr 70 kr / måned 12-15 år

Ungdom 2 300 kr 230 kr / måned 16-20 år

Ungdom/student 3 100 kr 310 kr / måned 21-28 år med gyldig studentbevis

Hovedmedlem 6 100 kr 610 kr / måned Fra 21 år

Familie 10 200 kr 1 020 kr / måned Ektefeller, samboere og barn (inntil 21 år) 

skrevet på samme adresse

Fjernmedlem 3 100 kr 310 kr / måned Krever bostedsadresse mer enn 40 km fra 

trones

Greenfeemedlem 1 950 kr 195 kr / måned Betaler halv greenfee

Comeback 3 995 kr - Gjelder for spillere som ikke var medlem av en 

norsk golfklubb i 2018



STYRETS FORSLAG TIL KONTINGENTER FOR 2020

Kontingentkategori Kontingent Forandring fra 2019 Ratebetaling(12 måneder) Info

Barn 100 kr 0 kr - Til og med 12 år
Ungdom 800 kr +100 kr 85 kr 13-15 år
Junior 2 000 kr -300 kr 185 kr 16-19 år

Unge voksne 20-25 3 800 kr
Ny kategori tidligere 
student (Student 
kostet 3100 kr i 2019)

335 kr 20-25 år

Unge voksne 26-30 4500 kr

Ny kategori tidligere 
en miks av fullt 
betalende og 
studenter.

390 kr 26-30 år

Voksne 6 100 kr 0 kr 525 kr Fra 31 år

Familie 11 000 kr +800 kr 935 kr
Ektefeller, samboere og barn 
(inntil 19 år) skrevet på samme 
adresse. 

Fjernmedlem 3 200 kr +100 kr 285 kr
Krever bostedsadresse mer enn 
50 km fra trones.

Greenfeemedlem          1995 kr +45 kr 185 kr
Greenfee:
9 hull 200 kr, 18 hull 400 kr 

Greenfeemedlem +        3000 kr Ny kategori 265 kr

Klippekort med 5 x 18 hull eller 
10 x 9 hull. 
Deretter greenfee: 
9 hull 200 kr, 18 hull 400 kr.

Comeback 3995 kr 0 kr 350 kr
Gjelder for spillere som ikke var 
medlem av en norsk golfklubb i 
2019.



NYBEGYNNERE 2020
▪ Vi har i flere år hatt en ordning hvor nybegynnerne betalt 500 kr i kursavgift og 6100 

i medlemskontingent første året, andre året har vert gratis.

▪ Vi har utfordringer med at veldig få av de som går kurs faktisk begynner å spille golf 
(19 av 65 i 2019).

▪ Styret ønsker å gjøre inngangen for nybegynnere enklere med en forhåpning om at 
flere faktisk prøver å spille golf og ikke faller fra allerede direkte etter kurset.

▪ Styrets intensjon er at beholde den forholdsvis lave kursavgiften og lage et tilbud til 
nybegynneren hvor man begynner å betale et månedlig beløp etter gjennomført 
kurs og ut året. Dette gjør da at nybegynneren betaler fra når den gått kurs og ikke 
for hele det første året. Nybegynneren bør også få en redusert pris for år 2.

▪ Styret ber årsmøtet om fullmakt til å se mer på denne ordningen og fastsette 
avgifter for nybegynnere i god tid før sesongen 2020 starter.



STYRETS FORSLAG TIL GREENFEE FOR 2020

Styrets foreslår ingen forandringer i greenfeeavgifter fra 2019 til 2020.

Ordinær greenfee

▪ Hverdager 450 kr

▪ Lør/Søn og helligdager 500 kr

▪ Administrasjonen gis fullmakt å forhandle frem greenfeeavtaler med 
samarbeidsklubber. Med forbehold at ingen klubber får en greenfee under 250 kr

▪ Klubben går for å fortsette med Golfheftäftet. Golfhäftet pluss gjelder kun 
hverdager.


