
Sak A Før årsmøtet starter; INFO om golfåret 2017 av styreleder Oddbjørn Sjøvold, 15min 

Sak B GOLFBOKS Turneringer og bruk av banen, utarbeidet av Michael Hedegart, 5 min 

 

SAKLISTE: 
Sak 1 Godkjenne frammøtte representanter. 

Sak 2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

Sak 3 Velge møteleder og sekretær. 

  Velge 2 representanter til å underskrive protokollen. 

  Velge 2 personer til tellekorps. 

Sak 4 Behandle styrets årsmelding for perioden og årsrapport fra utvalgene.  

Sak 5 Behandle revidert regnskap for perioden 

Sak 6  Behandle innkomne forslag: 

A. Forslag fra medlemmer  

B. Forslag fra valgkomite/styret; Honorering av styret. Viser til årsmøtet. 
C. Representere klubben i NGF og Golfstore/Malmø 

Sak 7 Fastsette kontingenter og avgifter og for perioden fra 01.01.19 tom 31.12.19 og justering og 

presisering for 2018 

Sak 8 Budsjett for 01.01.2018 -31.12.2018 

Sak 9    Behandle klubbens organisasjonsplan  

Sak 10 Valg iht. klubbens gjeldende lov-norm  

    a) Valg av Leder og nestleder 

    b) Valg av 5 styremedlemmer1(inklusiv leder og nestleder) og 2 varamedlemmer 

    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

    d) 2 revisorer2 eller autorisert revisjonsfirma 

    e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett;» Møter i 

regi av  

        Norges Golfforbund foreslås det at SGK er representert opptil 2 personer ved styreleder og utvalgt 

person  

     f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

FORRETNINGSORDEN: 

Årsmøtet ledes av den valgte møteleder. Protokollen føres av den valgte sekretær. 

Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, 

og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til 10 minutter første gang, og 5 

minutter andre og tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutt 

taletid. Møteleder kan forkorte taletiden og sette strek for de inntegnede talere. 

 

Alle forslag må leveres skriftlig til møtelederen, og må være undertegnet med representantens 

navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, 

eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

 

Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak loven fastsetter. 

Blanke stemmer teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og mot. 

                                                 
1 Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 

1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.  
2Klubb med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må 

innta følgende som nytt punkt 10 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens 

regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med 2 

medlemmer og 2 varamedlemmer.» 



Protokollen gjennomgås og underskrives av 2 valgte representanter. 

 

Utdrag fra NGF lovverk: 

§ 13 Årsmøtet 

 

(1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen mars 3 måned. 

 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens 

internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller 

på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 

2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må 

være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som 

ikke kan behandles.  

 

(4) Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 

og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 

 

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som 

minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, 

kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 

stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

 

                                                 
3 Idrettslag må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det påfølgende 

år. 


