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Før årsmøtet startet ble det gitt følgende orienteringer: 

A.  Info om golfåret 2016 ved styreleder Oddbjørn Sjøvold. 
• For 3. gang er SGK kåret til beste klubb i Norge, av Golfhäfte. 
• Klubbens medlemmer bidrar med mye frivillig arbeid.  Dugnadstimer registreres 

i egen protokoll og det ble i 2016 registrert over 1800 timer. 
• Proshopen har et godt utvalg av varer, men har lav inntjening. 
•
• Det ble arrangert mange turneringer i 2016.  Dette gir god inntekt og er 

nødvendig for å få tilstrekkelig inntekt til drift av klubben. 
• Simulatoren har vært mye i bruk og det er også arrangert to turneringer. 
• Klubben har mange sponsorer, noen sponser i form av penger andre iform av 

tjenester. 
• Styreleder understreket at det hadde vært et godt samarbeid i styret og at de 

har fått til mye i løpet av året. 
• Klubben er avhengig av et godt samarbeid med grunneier og styreleder er godt 

fornøyd med det. 
• Klubben eier 66 % av klubbhuset.  Det betales husleie for bruk av huset. 
• I 2016 hadde klubben 25 års jubileum.  Det deltok 50 personer på et eget 

arrangement. 
• Styreleder gikk også igjennom en del nøkkeltall.  Klubben hadde rekord stor 

omsetning på over 7 mill. og et overskudd på 127.000.  Styreleder utdypet 
oversikten etter spørsmål fra salen. 

• Nytt i 2016 var en avtale med Nord-Trøndelag Parkinsonforrening, gjennom Golf 
grønn glede.  Et positivt tiltak som kan være aktuelt også for andre grupper. 

• Til slutt viste han bilde av forbedringene på hull 12. 

B. Strategidokument ved Per Kristian Aunet 
Orientering utgår, da Per Kristian Aunet ikke kunne møte. 

C. Turneringer og HCP ved Pål Telnes 
Det ble vist til brev fra Erik Vårdal som ble behandlet på årsmøte for et år siden.  En bredt 
sammensatt komite, hvor også Erik Vårdal var med, har laget et notat som er sent til styret.  
Notatet ble vedtatt i styret som retningsgivende for klubben. 
Det er utarbeidet ny veileder for turneringer og HCP-reguleringer.  Veilederen er lagt ut på 
hjemmesiden. 

D. Planer for drivingrangen i 2017 ved Frank Ingvaldsen. 
Et utvalg bestående av Frank Ingvaldsen, Pål Telnes og Max utreder etablering av et sving 
studio og bygging av tak over noen få oppstillingsplasser.  De har hatt kontakt med arkitekt og 
sjekker også muligheter for spillemidler til prosjektet.  Utredningen fortsetter i 2017. 



Konstiturering av Årsmøtet. 
Sak 1.  Godkjenning av frammøtte representanter.   
Tilstede 50 medlemmer. 
Vedtak: Antall frammøtte godkjent. 

Sak 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 
Vedtak: Innkalling, sakliste og forretningsorden godkjent. 

Sak 3. Velge møteleder og sekretær. Velge 2 representanter til å underskrive 
protokoll.  Velge 2 personer til tellekorps. 
Styreleder foreslo Rudolf Holmvik som møteleder og Brita Kleven Thorsvik som sekretær, 
Ingrid Rosvold Dahlø og Kjetil Pettersen til å underskrive protokoll samt Bjørn Karlsen og 
Ståle Vandsvik til tellekorps. 
Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

Sak 4. Behandle styrets årsmelding for perioden og årsrapport fra 
utvalgene. 
Det ble lagt fram korrigeringer på oversikten over medlemmer i utvalg.  I Dame-gruppa 
strykes Bente By Dyrstad og Bente Waaler.  Inger Lello og Berit Krane er medlemmer.  I 
Juniorgruppa er Preben Klefstad Dahl oppmann og Grethe Madsen er medlem. 
Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent med de endringene som ble lagt fram i møtet. 

Sak 5. Behandle revidert regnskap for perioden. 
Styreleder refererte til en ren revisjonsberetning. Revisjonsberetningen er lagt på 
hjemmesiden.  
Vedtak: Foreliggende regnskap med beretning ble enstemmig vedtatt. 

Sak 6. Behandle innkomne forslag. 
A. Ingen innkomne forslag fra medlemmene. 
B. Forslag fra styret. 

B 1. Lovendringer 
a) Lovendringer iht til LOVNORM av 22 oktober 2015 
b)Behov for å endre lovverket «ved å velge styreleder for 2 år".  
c)Årskontingent for inneværende år og neste år fastlegges av årsmøtet 
Vedtak: Styrets forslag til lovendringer ble enstemmig vedtatt. 

B 2. Representasjon NGF 
«Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd i klubben har representasjonsrett» På 
golftinget i regi av Norges Golfforbund foreslås det at SGK er representert ved styreleder/
styremedlem og daglig leder» 



Vedtak: Behandles under sak 10.e 

B 3. Oppfølging, Golfstore. 
«Daglig leder og styreleder/styremedlem følger opp regnskapssystemet ved kurs/opplæring til 
Golfstore i Malmø minst 1 gang pr år så lenge SGK er medlem i Golfstore.» 
Vedtak: Behandles av styret. 
B 4. Veileder for turneringer og HCP regulering 
Iht. vedtak på årsmøtet i 2016 har SGK utarbeidet følgende dokument til orientering «Veileder 
for turneringer og HCP regulering». 
Vedtak: Veilederen legges til grunn for klubbens arbeid. Enstemmig vedtatt. 

Sak 7. Fastsette kontingenter og avgifter fra 01.01.2017 og 2018. 
Styrets forslag lagt fram i årsmøteinnkallingen. 
Jon Arve Hollekim hadde to forslag til endring: 
1. Hovedmedlem endres til kr 5.900 pr år. 
2. Spesiell ordning Hovedmedlem endres til kr. 8.900 pr år. 
Vedtak: Ved alternativ votering mellom styrets forslag og forslagene framsatt av Jon Arve 
Hollekim, ble forslagene fra Jon Arve Hollekim vedtatt med stort flertall. 

Sak 8. Budsjett for 01.01.2017 – 31.12.2017. 
Vedtak: Forslag til budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

Sak 9. Behandle klubbens organisasjonsplan for 2017 og strategiplan 2017 – 
2019. 
Styreleder orienterte for bakgrunnen for endringer i organisasjonsplanen. Det ble også opplyst 
at Åge Rostad har sagt seg villig til å ha ansvar for Økonomi-regnskap-budsjett. Kjetil 
Petersen har sagt seg villig til å være Sportslig leder.  Begge blir innkalt til styremøtene og 
rapporterer direkte til styret. 
Det ble framsatt et endringsforslag av Bjørn Karlsen: «Baneutvalg og HCP-komite flyttes og 
blir et underutvalg av Sports- og Aktivitetsutvalget». 
Forslag til strategiplan 2017 – 2019 ligger i årsmøteinnkallingen, men ble ikke tatt opp til 
avstemning. 
Vedtak: Styrets forslag til ny organisasjonsplan med de endringer som foreslått av Bjørn 
Karlsen, ble vedtatt med stort flertall.  

Sak 10: Valg og godtgjøring for driftsåret 2016 

10.1.a og b Valg av styre iht klubbens lov av 04.02.2009 og vedtatt lovendring av 
14.02.2017. 
Valgkomiteens innstilling ble utdelt i møte: 

Styreleder:  Oddbjørn Sjøvold   (velges for 1 år)  
Nestleder:  Frank Ingvaldsen   (velges for 2 år)  
Styremedlem: Bente Feragen   (ikke på valg)  
Styremedlem:  Per Kristian Aunet   (ikke på valg)  
Styremedlem: Lindis Aardal   (velges for 2 år)  



Vara til styret: Pål Ragnar Telnes   (velges for 2 år) 
Vara til styret: Lena Skar   (Velges for 1 år) 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

10.2. Godtgjørelse for driftsåret 2016 
Valgkomiteens forslag ble utdelt i møtet: 

«Styrets forslag til honorering av styremedlemmer for 2016: 
Styreleder honoreres som følger: Fri medlemsavgift for golfmedlemsskap og kr 10.000,- og kaffeavtale. Styremedlemmene og 
varamedlemmer honoreres med fri medlemsavgift for golfmedlemsskap og kaffeavtale.  
Varamedlemmene har vært brukt likeverdig med styremedlemmene i diverse saker i 2016. 
Dette skal kompensere for juridiske ansvaret ved å sitte i styret, kjøring og arbeidet med regnskap-strukturering og 
prosedyrer. 

LOVEN for SGK 
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 
For refusjon av utgifter og godtgjørelse til klubbens tillitsvalgte gjelder: 
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres 
vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt 
arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap. 

 Valgkomiteens vurdering: 
Styrets forslag om at varamedlemmene skal ha samme godtgjørelse som de faste 
medlemmene, strider imot ansvarfordeling mellom faste medlemmer og 
varamedlemmer. Når varamedlemmer kalles inn til styremøte er det for å ta 
plassen til en fast representant som ikke har anledning til å møte. Valgkomiteen 
ønsker å påpeke denne prinsipielle forskjellen og forslår en godtgjørelse basert på 
dette prinsippet.  

Valgkomiteens forslag til vedtak: 
Styreleder:  fri medlemsavgift for golfmedlemsskap, kaffeavtale og kr 10.000,- i honorar.  
Styremedlemmer:  fri medlemsavgift for golfmedlemsskap og kaffeavtale. 
Varamedlemmer: fri kaffeavtale og kr 450,- pr styremøte når vararepresentanten overtar 

plassen til en fast styremedlem.  
Valgkomiteen har bestått av Bjørn Heggelund leder, Thomas Nymoen, Brita  Kleven Thorsvik.» 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt mot 4 stemmer. 

d) Valg av revisor 
Vedtak: Deloit ble enstemmig valgt. 

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 
representasjonsrett. 
Vedtak: Styret gis fullmakt til å velge representanter. 

f) Valg av valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
Vedtak: Bjørn Heggelund (leder), Tommas Nymoen, Brita Kleven Thorsvik og Ketil 
Svartås (vara) ble gjenvalgt ved akklamasjon. 

Verdal 27.02.2017 

Brita Kleven Thorsvik, Referent 

Referatet er gjennomlest og godkjent: 
       
Dato:                         
Ingrid Rosvold Dahlø   Dato:                   Kjetil Pettersen


