
  

 

  

  

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 

16. MARS 2017 
  

  



 

Det innkalles herved til 

 

årsmøte i Grønmo golfklubb og  

generalforsamling i Grønmo golfbane AS  
torsdag 16. mars kl. 18:00  

på Skullerudstua, General Ruges vei 106, 0692 Oslo 

 

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet eller generalforsamlingen kan sendes til 
info@gronmogk.no eller per post til Grønmo golfklubb, postboks 57 Mortensrud, 1215 Oslo innen 2 
mars. Sakspapirer gjøres tilgjengelig på hjemmeside og sendes ut per e-post 1 uke før årsmøte og 
generalforsamling finner sted. 

 

Velkommen 

 

  



Valgbarhet   

NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er 
valgbare til verv i idrettslaget:   

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE   

§ 5  Kjønnsfordeling  

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i 
overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal 
være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved 
valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra 
hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes 
representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 
innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg 
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, 
komité mv. er valgt/oppnevnt.  

(3) Idrettskretsen kan pålegge klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 
årsmøte eller foreta ny oppnevning.   

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 
Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være 
sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én 
valgperiode/oppnevning av gangen.  

§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.  

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én 
måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal 
oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte 
eller avgi stemme ved fullmakt, jf. §16.   

(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med klubben, jf. §7 (3), har ikke 
stemmerett på klubbens årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og 
medlemskap i klubben.   

(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styre, 
valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.   

(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere klubber som deltar i samme 
konkurranse.   

(5) Forslagsrett:  

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.   
b) Styret i klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.   
c) En klubb har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets 

representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.  
d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på 
årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.   

e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.  
(6) Talerett1:  

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøte i klubben.  

                                                           

1 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom klubben har engasjert revisor, må 

følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde.»  



§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker  

(1) En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i klubben eller 
overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre 
tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntrer før ansettelsesforholdet er 
opphørt.   

(2) En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting 
eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes 
representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.   

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan 
sammenlignes med et ansettelsesforhold.  

(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og 
medlemskap i klubben og er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke 
ansattrepresentant(er) til klubbens styre.  

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 
oppnevnt.   

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 
Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon 
for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.  

§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben  

(1) Et medlem som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i 
driften av klubben er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen klubben eller 
overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med 
vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. 
Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får en slik 
avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntrer 
før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.   

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som 
representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller 
ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd 
representasjonen skjer.  

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 
oppnevnt.  

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 
Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon 
for én valgperiode/ oppnevnelse av gangen.  

  

Velkommen til årsmøte!  

Oslo, 8. mars 2017  

Med vennlig hilsen  

  

(sign)  

Styret i Grønmo golfklubb   



 

 

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN TIL ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 2017  

  

1. Til å lede årsmøtet velges 1 dirigent.  Til å føre tingprotokollene velges 1 sekretær. Til å 
undertegne protokollene velges 2 representanter. Som tellekorps velges 3 personer.  

2. Representantene forlanger ordet ved håndsopprekning. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger 
i samme sak.  Unntatt for innledningsforedrag, beregnes taletiden til 3 minutter 1. gang og 2 
minutter 2. gang og 1 minutt 3. gang for hver enkelt sak. For øvrig kan dirigenten, når han/hun 
finner det påkrevet, stille forslag om ytterligere begrensning av taletiden og strek satt for 
inntegnede talere. Representanter som forlanger ordet til FORRETNINGSORDEN – har 1. min. 
taletid.  

3. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med medlemmets navn. 
Forslag kan ikke framsettes/trekkes etter at strek er satt. Forslag kan bare fremmes i saker som 
står på sakslisten. 

4. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som 
loven fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt.  Avstemningene kan 
skje skriftlig.  

5. I årsmøteprotokollene innføres forslagene og vedtakene, med avgitte stemmer for og mot og 
hvem som har hatt ordet i den enkelte sak.  

6. Protokollene gjennomgås og underskrives av de som er valgt til å underskrive – etter årsmøtets 
avslutning.  

  

  



SAKSLISTE ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB  
  

Til behandling foreligger:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede  

Styrets forslag til vedtak: Det er X stemmeberettigede til stede og årsmøtet er vedtaksført.   

2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden  

Styrets forslag til vedtak: Innkalling til, samt sakslisten og forretningsorden for årsmøte 2017 i 
Grønmo golfklubb godkjennes.  

3. Valg av dirigent, referent og to personer til å medundertegne protokollen  

4. Behandle klubbens årsmelding  

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne Grønmo golfklubbs årsmelding.  

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer  

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet at styrets medlemmer skal fritas for betaling av 
kontingent som godtgjørelse for 2017.   

6. Behandle klubbens regnskap i revidert stand  

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne Grønmo golfklubbs årsregnskap, herunder 
overføring av underskuddet stort NOK 1 242 253 til annen egenkapital.  

7. Behandle innkomne forslag  

7.1 – Forslag fra styret i Grønmo golfklubb om å opprettholde vedtak om utbygging av 
studio på driving range. 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å opprettholde tidligere vedtak om utbygging av driving 
range  

8. Fastsettelse av medlemskontingent. 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å vedta det fremlagte forslaget til medlemskontingent 
for 2017 og 2018. 

9. Vedta klubbens budsjett for 2017 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å vedta det fremlagte budsjettet for 2017.  

10. Valg av revisor  

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å velge Revisjonsselskapet Jøntvedt AS som revisor.  

11. Valg av:  

a) styrets leder  

b) styremedlem  

c) varamedlem  

d) kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer  

e) representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.  

f) valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte  
Styrets forslag til vedtak 11 f): Årsmøtet besluttet på gjenvalg av valgkomiteens 
medlemer. 

  

  



  

  

Årsmelding Grønmo golfklubb – 2016 
 

 

Virksomhet og lokalisering   

Grønmo golfklubb (GGK) ble etablert i 1995, og er et idrettslag beliggende i Oslo tilknyttet Norges 
Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. 
Klubbens hjemmebane er Grønmo golfbane som ligger sydøst i Oslo.   

Klubbens virksomhet består i å organisere klubbens medlemmer og sportslige aktiviteter, samt å 
drifte Grønmo golfbane for Grønmo golfbane AS. 

Medlemmer og aktivitet  

GGK hadde en økning i antall medlemmer fra 2015 til 2016 på 148. Antall medlemmer pr. 31.12 var 
1 932. 

Det ble i 2016 bestilt 20 647 starttider og 17 368 av disse ble bekreftet i systemet, i 2015 var tallene 
22 242 og 18 232. Greenfeespillere bestilte 4 236 (3 685 bekreftede) starttider, 3 924 av disse ble 
bestilt av golfbox-medlemmer i andre klubber. Starttider bestilt av medlemmer i 2016 var 16 411 
(13 683 bekreftede).   

Grønmo golfbane åpnet 2. mai. Sen åpning skyltes kommunale gravearbeider på banen. Sesongen var 
preget av mye godt vær, og banen holdt særdeles god kvalitet gjennom hele sesongen. Dette er mye 
takket være godt vedlikeholdsarbeid av banen de senere år, ny maskinpark og et svært dyktig 
banemannskap. 

Også i 2016 økte medlemstallet i GGK og styret er meget godt fornøyd med dette. En stor del av 
økningen skyldes VTG-kurs. 

Pro virksomheten i 2016 har i all hovedsak blitt utført av Ross Robertson, Rutger Blönnigen, klubbens 
andre pro, var sykemeldt store deler av sesongen. Dette medførte at vi ikke fikk holdt så mange kurs 
og individuelle treninger som ønsket og planlagt. 

Arbeidet med å ivareta og tilrettelegge for nye medlemmer og golfspillere vil fortsette med økt fokus 
i 2016.   

Økonomi   

Klubben har levert et betydelig negativt resultat i 2016. Dette skyldes i hovedsak fullstendig mangel 
på rutiner, struktur og kontroll i virksomheten. Det negative resultatet skyldes i hovedsak 3 
elementer: tap på drift av Proshop, tap på fordringer og økte kostnader på regnskapsførsel. Tap i 
Proshop er knyttet til svinn, for høyt innkjøp ukontrollert rabattgiving og manglende betalinger fra 
kunder. Tap på fordringer skyldes manglende betalinger av årsavgifter fra medlemmer. Økte 
kostnader på regnskapsførsel ble en nødvendighet for å få ryddet opp i driften fra 1.6.2016.  

Året endte med et underskudd på NOK 1.242.253 sammenlignet med overskuddet for 2015 på NOK 
368 904. Klubbens egenkapital er på NOK 1 896 053, tilsvarende 31 %. Klubbens likviditetsbeholdning 
er redusert med NOK 1 188 536 til NOK 614 499. Styret anser likviditeten til å være stram, men under 
kontroll. 

Det har ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som er av betydning ved bedømmelsen av regnskapet, 
og forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.  

For øvrig informasjon relatert til klubbens økonomi, vises til klubbens regnskap.  



 Organisasjon, personale, arbeidsmiljø og miljø   

Klubbens organisasjon besto ved årets begynnelse av seks fast ansatte, daglig leder, klubbesekretær, 
head-greenkeeper, greenkeeper og to proer/trenere.  

Styret har iverksatt flere tiltak for å bedre arbeidsmiljøet og få kontroll på driften. Styrets leder 
tiltrådte 1.6.2016 som fungerende daglig leder og har hatt denne funksjonen ut året. Det ble innført 
medarbeidersamtaler i juni 2016. Klubbens banemannskap bestående av 4 personer har fungert 
svært godt og ikke hatt sykdomsfravær. En av proene har kun hatt 32 arbeidsdager og utover det 
vært sykmeldt. Tidligere daglig leder var sykmeldt i mai, juni og juli frem til sin fratreden 30.6.2016 
Klubbens sekretær var sykemeldt og i permisjon i hele 2016. Klubbens drift har blitt svært godt 
hjulpet av frivillighet og innleid personell. Arbeidsmiljøet i Grønmo golfklubb anses pr. 31.12.2016 
som tilfredsstillende. Det er iverksatt tiltak for å ansette ny daglig leder. Klubben har som mål å være 
en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn. 

Sykefraværet utgjorde 25,3 % i 2016.   

Det har ikke vært ulykker eller skader av betydning i virksomheten.  

Klubbens drift forurenser etter styrets syn ikke det ytre miljø. Deler av golfbanen ligger imidlertid på 
et gammelt avfallsdeponi som kan avgi miljøgifter. Renovasjonsetaten (REN) har etablert et 
oppsamlingssystem for den metangass som utvikles i fyllingen. Gassen føres til et forbrenningsanlegg 
som produserer fjernvarme. REN har drift og vedlikeholdsansvaret for gassutvinningsanlegget.  

Styrets arbeid 

I 2016 hadde styret 11 ordinære styremøter, 2 ekstraordinære styremøter og en rekke arbeidsmøter. 

Styrets perspektiv for 2017 og videre drift 

Styret mener det er særdeles viktig å fortsette arbeidet for å sikre en trygg økonomi i GGK. 

Det er gjennomført en omfattende prosess med å få oversikt og kontroll på driften. Rutiner, struktur 
og kontroll vil bli bygget inn i alle driftsledd. Blant annet vil Årshjulet bli implementert som et viktig 
styringsverktøy. Det er allerede lagt et solid grunnlag for sikker og god videre drift av klubben. 

Målet er hvert år å sikre et årlig overskudd i driften slik at vi har reserver tilgjengelig når behovene 
kommer. 

Det er også viktig for styret å arbeide aktivt for å beholde de medlemmene vi har, og ikke minst legge 
til rette for at de nye medlemmene i klubben får et godt sportslig og sosialt tilbud slik at de raskt 
etablerer seg som golfspillere og føler tilhørighet i GGK.  

Frivillige  

Styret vil benytte anledningen til å rette en stor takk til de frivillige for den innsatsen de legger ned på 
Grønmo.   

Oslo, 8. mars 2017 

Styret i Grønmo golfklubb  

 

 

  Per Tronaas  Thomas Gunnarsson Gro Johansson 
 Fung. styreleder  Fung. nestleder  Styremedlem  
      

 

 Morten Ustad   Monica Vetland Jan Eigil Rydningen 
 Styremedlem  Fung. styremedlem  Fung. daglig leder  



 

ÅRSBERETNING 2016 Damekomiteen 
 

Damekomiteen har i 2016 bestått av følgende medlemmer: 

 

Leder:  Hanne Bjerk Larsen 

Medlem: Hege Johnsbråten 

Medlem: Lise Kristiansen 

Medlem: Hanne Skjølås Nygaard 

Medlem: Nina Elisabeth Grimsgård 

 

Det er blitt holdt 3 komité møter hvor vi planla sesongens aktiviteter og fortløpende møter gjennom 
sesongen. 

 

Oppstartsmøte ble avholdt på klubbhuset 13. april og første spilledag for damene var 4. mai og vi har 
hatt 20 turneringer på onsdager i løpet av sesongen. Vi har hatt ulike turneringsformer hvor vi har 
hatt noen handicap tellende og noen kun for det sosiale. Turneringene er delt inn i tre klasser, A, B og 
C. Hvor A spiller nettoslag, og B og C klassen spiller stableford. Vi valgte å utvide sesongen med 2 juli 
turneringer i år. Ikke tellende, men som et tilbud til damegruppen for de som var til stede. Begge 
disse turneringene var det godt oppmøte på. Og før sommerferien ble det også arrangert en 
sommermiddag på klubbhuset.  

 

Det har vært gjennomsnittlig 21 deltagere pr. gang. Vi har fått med oss nye damer også i år og det er 
vi fornøyd med. Det har vært 51 damer innom i løpet av sesongen.  

Startkontingent har i år vært kr. 50,- som tidligere år. 

 

Vi har i år også spilt Eclectic og startkontingent har her vært kr. 50,- 

Vi har også hatt Årets Dame samlet gjennom hele sesongen, hvor de 5 beste gangene teller. 
Startkontigent var kr 100,- 

Matchplay ble også arrangert i 2016 med 16 deltakere. Startkontigent var kr 75. 

 

Pengene fra hver turnering går i hovedsak tilbake til premier hver gang i form av gavekort kjøpt i 
Proshopen. Vi premierer i hovedsak 1, 2 og 3dj plassen i hver klasse, og i tillegg trekkes et gavekort til 
en lucky looser.  

 

Vi har også i år vært med på Connecting Ladies, en turnering som består av spiller fra Oppegård GK, 
Nes GK, Østmarka GK, Miklagard GK, Grorud GK, Losby GK og oss. Alle klubbene har en turnering på 
sin hjemmebane. Connecting turneringene premieres i 3 klasser, A (netto slag), B og C (stableford) 
etter hver turnering, men også en OOM og en klubbkonkurranse er en del av turneringsspillet. I år 



tok Grønmo sin beste plassering noensinne – vi vant klubbkonkurransen sammenlagt. Det er vi veldig 
godt fornøyd med, for vi har lykkes med å få med flere damer per turnering og har hatt mange gode 
plasseringer.  

 

Vi har også spilt Naboslaget med Oppgård GK, en turnering over 3 kvelder i løpet av sesongen og 
spilleform foursome, fourball og singelmatcher. Dessverre tapte vi Naboslaget , men satser på å 
revansjere oss i 2017.  

 

Årsmøte ble holdt samme dag som siste turnering 28. september. Vi var 20 damer, som etter 
turnering spiste middag på klubbhuset. Vi delte ut premier i Eclectic, Åretsdame og Matchplay.  

 

I 2016 så stilte vi med lag i Norsk Senior Golf lagmesterskap 2.div Sør som ble avholdt på Moss & Evje 
GK. Laget bet godt ifra seg, og tok en 3dj plass.  

I tillegg så var det spillere fra damegruppen som utgjorde laget som spilte Lag NM damer div 1 på 
Hakadal GK 15-17.juli. Dessverre klarte vi ikke å holde oss i divisjonen, og rykket ned i 2. divisjon..  

 

Høsttur ble i år lagt til Trysil. Vi var 21 glade damer som dro på tur 16-18. september. Denne 
høstturen er blitt en årlig happening med god deltakelse og er et veldig godt sosialt arrangement. 
Trysil er en flott skogsbane og med hotell i gangavstand til banen, noe som er veldig bra for slike 
arrangementer. En veldig vellykket tur ble det.   

 

Som tradisjon så møtes Damegruppen til Lutefiskaften i slutten av november. Dette har blitt veldig 
populært som en avslutning på golf året.  

 

 

 

For Damegruppens komité 

 

Oslo 5/3/17 

Hanne Bjerk Larsen 

 

 

 

  



ÅRSBERETNING 2016 Herregruppen 

 

  

Styret har i 2016 bestått av følgende medlemmer 

  

Harald Grande Leder 

Bror Andresen  

Gunnar Orenæs 

Per Gunnar Gulliksen 

  

Hovedturneringen vår er årets herre som går over 9 tirsdager, samt et sluttspill på 3 tirsdager med 
doble poeng. 

Denne turneringen starter på våren, tar en pause i juli og august og er ferdig i begynnelsen av 
oktober. 

Her har vi på det meste over 60 deltagere, så tidlig start gjelder. 

 

Vi hadde i 2016 en merkbar økning i nye spillere på Herredagen. Det synes vi selvsagt er meget 
hyggelig. 

I juli har vi en noe enklere turnering, 4 runder med 20-25 deltagere. 

I august har vi Eclectic turnering over 4 tirsdager. 

I 2016 ble det også spilt Herregruppens MatchPlay. I denne turneringen var det ca 40 deltagere. 

Vi innførte også to turneringer i 2016 med et litt mer sosialt preg. Dette ble tatt godt i mot av 
medlemmene. 

  

Betaling er kr 500,- for å være med på all moroa. 

Ingen betaling gir fortsatt rett til spill, men ingen premiering. 

  

Årsoppgjøret mot herregruppa til Oppegård ble en også i år en hyggelig sak, pokalen ble på Grønmo!   

Dette er nok den viktigste turneringen når vi snakker samhold, skikkelig lagbygging. 

  

Sesongen ble avsluttet med nydelig mat og premieutdeling i klubbhuset. 

  

Vi i herregruppa var enige om at mat og service i kafeen var veldig bra i år. 

  

Harald Grande valgte å takke for seg som leder av Herregruppa etter 2016 sesongen. Vi vil gjerne 
takke Harald for den jobben han i mange år har gjort for Herregruppa. 



 

Det nye styret i Herregruppa består da av følgende: 

Per Gunnar Gulliksen Leder  

Bror Andresen  

Gunnar Orenæs  

Bjarte Solheim  

 

Det nærmer seg sesongstart med stormskritt, så vi ber alle om å følge med på klubbens hjemmesider 
og på Facebookgruppa Herregruppen på Dynga. 

Det vil bli lagt ut informasjon om årets sesong på disse sidene om ikke lenge. 

Vi kan bl.a. melde om et nytt poengsystem for Årets Herre og en helt ny tittel det skal kjempes om. 

 

For herregruppen 

Per Gunnar Gulliksen 



ÅRSBERETNING 2016 for seniorene i Grønmo Golfklubb 

 

 

 

   

Styret har bestått av Per Brandt Hansen, Bjørg Eide. Harry Eide har ført regnskap over innbetalinger 
og premier ble stort sett ordnet i Proshopen og øvrige premier sto Anne Vraalstad for. Samtlige tok 
gjenvalg for 1 år. 

I vinterhalvåret har Harald Kleven fungert som kontaktperson. 

 

Sesongens første spilledag var 9. mai, og det har vært gjennomført 14 turneringer på mandager kl 
10.00 med ferieavbrudd i juli. Vi har hatt 4 Eclectic turneringer og pokalen dette året gikk til herrene. 
Årets vinner var Harry Eide. 

 

Det ble arrangert overnattingstur med spill på Nøtterøy og Vestfold golfklubber.  Dessverre var været 
så dårlig at turneringen på Vestfold dag 2 ble avlyst.  

 

Startkontingent pr. gang har vært kr 30,- og premiene er fordelt på 3 klasser, herrer A og B samt 
damer D. Premiene ble delt ut etter at mandagsturneringen var gjennomført og er basert på hvor 
mange som har deltatt i hver klasse. 

 

 

Mandag 12 september var siste offisielle seniorgolfturnering med hyggelig avslutning på Karlsrud 
Mat- og Vinhus.  

 

Oslo, 8 mars 2017 

 

 

Per Brandt Hansen/Bjørg Eide 

 

 

 

  

  

  

  



 

 

Årsoppgjørsrapport 

Grønmo Golfklubb 2016 
      

 Grønmo Golfklubb         Org.nr.  981711890 
  



 

 

 

Resultatregnskap   

Grønmo Golfklubb 

   Note 
2016 2015    

Salgsinntekter 9 9 861 248 10 383 150 
Andre driftsinntekter 8 100 000 99 996 

Sum driftsinntekter  9 961 248 10 483 146 

Varekostnad 
 

1 753 907 1 297 478 
Lønnskostnad 4,5 4 166 824 4 194 479 

Avskrivning varige driftsmidler 8 323 240 249 916 

Annen driftskostnad 4 4 926 939 4 344 966 

Sum driftskostnad  11 170 910 10 086 838 

Driftsresultat 
 

-1 209 662 396 307 

Annen renteinntekt 
 

50 487 56 245 
Annen finansinntekt  1 664 422 

Sum finansinntekter  52 151 56 666 

Annen rentekostnad  68 656 79 193 

Annen finanskostnad  16 086 4 877 

Sum finanskostnader  84 742 84 070 

Sum netto finansposter  -32 591 -27 404 

Ordinært resultat før skattekostnad  -1 242 253 368 904 

Ordinært resultat 

 

-1 242 253 368 904 

Årsresultat 

 

-1 242 253 368 904 

Overført annen egenkapital 

 

-1 242 253 368 904 
Sum disponert -1 242 253 368 904 

 Grønmo Golfklubb         Org.nr.  981711890   



 

 

 

Balanse   

Grønmo Golfklubb 

   Note 
2016    2015    

Eiendeler 
Anleggsmidler 
Varige driftsmidler 
Tomter,bygninger og annen fast eiendom 3,8 4 078 077 4 255 269 
Maskiner og anlegg 8 286 709 326 669 

Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 3,8 450 348 133 829 

Sum varige driftsmidler  4 815 134 4 715 767 

Finansielle anleggsmidler 
Obligasjoner og andre fordringer 

 

12 500 0 
Sum finansielle anleggsmidler  12 500 0 

Sum anleggsmidler 
 

4 827 634 4 715 767 

Omløpsmidler 

Varer 

 

405 965 147 207 

Fordringer 
Kundefordringer 2 96 015 560 994 
Andre fordringer  204 045 181 765 

Sum fordringer  300 060 742 759 

Bankinnskudd,kontanter o.l. 7 614 499 1 803 035 

Sum omløpsmidler 
 

1 320 524 2 693 001 

Sum eiendeler  6 148 158 7 408 768 

  Grønmo Golfklubb         Org.nr.  981711890   



 

 

 

 Balanse   

  

Grønmo Golfklubb 

Note 
2016    2015    

Egenkapital og gjeld 
Egenkapital 
Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 

 

 1 896 053 3 138 306 
Sum opptjent egenkapital   1 896 053 3 138 306 

Sum egenkapital 
  

1 896 053 3 138 306 

Gjeld 
Annen langsiktig gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjoner 

 

3 851 033 1 076 044 
Øvrig langsiktig gjeld  8 2 249 684 2 349 684 

Sum annen langsiktig gjeld   3 100 717 3 425 728 

Kortsiktig gjeld 

Leverandørgjeld 

  

516 078 140 446 
Skyldige offentlige avgifter  7 247 709 278 659 

Annen kortsiktig gjeld  6 387 601 425 629 

Sum kortsiktig gjeld   1 151 388 844 734 

Sum gjeld 
  

4 252 105 4 270 462 

Sum egenkapital og gjeld 

Oslo, 10.03.2017 Styret for Grønmo 

Golfklubb 

6 148 158 7 408 768 

Per Einar Tronaas  

Fung. Styrets leder 
Leif Thomas Kenneth Gunnarsson 

Fung. nestleder  
Jan Eigil Rydningen 

Fung. Daglig leder 

Morten Andreas Ustad 

Styremedlem 
Monica Wilhelmsen Vetland  

Fung. Styremedlem 
Gro Johansson 

Styremedlem 

  Grønmo Golfklubb         Org.nr.  981711890  



 

 

Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet 
Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges idrettsforbund"). 
Klubbens hjemmebane er Grønmo golfbane som ligger sydøst i Oslo. 
Grønmo golfklubb er regnskapspliktig i henhold til Norges idrettsforbunds lov. Ifølge denne 
loven skal regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven følges. 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 
foretak, følgende regnskapsprinsipper er anvendt: 

 
Inntekter og kostnader 
Inntekter og kostnader bokføres etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter 
bokføres i den perioden de er inntjent og at kostnader bokføres i den perioden de er påløpt.  
 
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett 
år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt 
virkelig verdi.  
 
Anleggsmidler/langsiktig gjeld 
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler avskrives over driftsmiddelets levetid. 
 
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for 
dekning av tap.  
 
Skatt 
Grønmo golfklubb er et idrettslag og driver ikke skattepliktig virksomhet. Klubben anser drift 
av proshopen for å ikke være skattepliktig.  
 
 
Note 2 - Kundefordringer 
Kundefordringenes netto pålydende utgjør kr 96 015 pr. 31.12.16 mot kr 560 994 pr. 
31.12.15, etter en avsetning for tap på krav på kr 742 144. Avsetningen er økt md kr 500 000 
i 2016. Det er netto innkommet kr 0 på tidligere avskrevne fordringer i 2016. 
 
Note 3 - Langsiktig gjeld 
Posten vedrører langsiktig gjeld til Nordea i forbindelse med delfinansiering av ny 
maskinhall.  Lånet løper til 2018. Det er i 2016 betalt kr 191 751 i avdrag. Maskinhallen har 
balanseført verdi kr 4 078 077. Som sikkerhet for lånet er stillet pant i driftstilbehør med kr 
1 500 000 og Grønmo golfbane AS har stillet selvskyldnerkausjon med kr 2 900 000. Se 
forøvrig note 8.  
 



 

 

I tillegg er det tatt opp lån i Nordea på kr 155 516 i forbindelse med anskaffelse av varebil.  
Lånet løper til 2019. Det er i 2016 betalt kr 33 260 i avdrag. Varebilen har balanseført verdi    
Kr 68 421. Som sikkerhet for lånet er stillet salgspant i varebilen med kr 155 516.   
  
Note 4 - Ytelser til daglig leder og revisor 
Det er i 2016 utbetalt kr 395 240 i lønn og andre ytelser til daglig leder fra 1.1.2016-
20.09.2016 mot kr 513 418 året før. Fungerende daglig leder tiltrådde 1.6.2016 har fått 
utbetalt kr 400 000 i lønn. Det er ikke kostnadsført eller utbetalt bonus til daglig leder verken 
i 2015 eller 2016.  
 
Kostnadsført godtgjørelse til revisor er kr 64 375, hvorav kr 14 062 er utarbeidelse av 
årsregnskap og ligningspapirer og kr 7 188 gjelder rådgivning og eksterne bekreftelser.  
 
Note 5 - Personalkostnader 
Det har i gjennomsnitt vært utført 8 årsverk i 2016 mot 8 året før. 
 
Personalkostnader 

2016 2015 

   
Lønninger 3 864 275 3 824 761 
Arbeidsgiveravgift 511 111 520 409 
Pensjon (OTP) 65 625 59 399 
Andre personalkostnader inkl. 
refundert sykelønn                            

-274 187           -210 091 

Totalt 4 166 824 4 194 479 

 
Note 6 - Kortsiktig gjeld 
         2016           2015 
Påløpte feriepenger 345 470 363 477 
Annen kortsiktig gjeld 42 131 62 152 

Sum annen kortsiktig gjeld 387 601 425 629 

 
Note 7 - Bundne midler 
 
I posten bankinnskudd inngår skattetrekkskonto med kr 134 736. Skyldig skattetrekk 
utgjorde kr 113 084 ved årsskiftet.  
 
Note 8 - Anleggsmidler og langsiktig gjeld tilknyttet disse 
 
Idrettslaget tok i bruk ny maskinhall i 2010. Medlemmer i klubben som er aksjonærer i 
Grønmo golfbane AS har bistått med finansieringen av maskinhallen med kr 3 000 hver, til 
sammen kr 2 250 000. I tillegg er det mottatt tippemidler med kr 700 000, til sammen kr 
2 950 000. Dette beløpet er ført opp i balansen som utsatt inntekt under øvrig langsiktig 
gjeld.  
Gjeldsposten vil bli redusert samme takt som avskrivningsplanen tilsier og det er således 
inntektsført kr 100 000 i 2016. Se også note 3 - Langsiktig gjeld.  
 



 

 

 
 Maskinhall Driving range Varebil Golfbil Annet 
Anskaffelseskost 01.01 5 313 861 399 629 152 043 37 500 0 
Tilgang i år 0 0 0 70 500 352 107 
Anskaffelseskost 31.12 5 313 861 399 629 152 043 108 000 352 107 
      
Akkumulerte avskrivninger 01.01 1 058 592 72 960 53 214 2 500 0 
Årets ordinære avskrivninger 177 192 39 960 30 408 14 550 61 130 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 1 235 784 112 920 83 622 17 050  61 130 
      
Bokført verdi 31.12 4 078 077 286 709 68 421 90 950 290 977 
      
Avskrivningstid  30 år 10-20 år 5 år 5 år 5-10 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 9 – Spesifikasjon av driftsinntekter 
         2016         2015 
Medlemskontingent 5 017 975 5 054 420 
Greenfee og driving range 1 913 070 1 796 341 
Salg av handelsvarer, Proshop 1 335 829 1 396 036 
Inntekter fra aksjetransaksjoner 152 400 291 500 
Offentlige tilskudd og bidrag 512 659 547 034 
Kurs og instruksjon 474 866 432 139 
Sponsorinntekter 144 919 196 500 
Golfreiser 165 139 359 140 
Andre inntekter 144 391 310 039 

Sum driftsinntekter 9 861 248 10 383 150 

   

Momskompensasjon (kostnadsred.) 471 392 438 850 
 



 

 
  



 

 
  



 

 

Beretning fra kontrollkomite  
  

ÅRSBERETNINGEN FRA KONTROLLKOMITEEN I GRØNMO  

GOLFKLUBB FOR 2016  
  

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin beretning til årsmøtet.  

Kontrollkomiteen har deltatt på 7 styremøter i løpet av året.  

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med klubbens økonomi.  Kontrollkomiteen skal påse at klubbens 
midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de 
foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med klubbens lover. Kontrollkomiteen skal videre 
forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.   

Kontrollkomiteen skal påse at klubbens regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og 
delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for idrettslagets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen 
skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere klubbens finansielle stilling, forvaltning og drift.   

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskap utover at det har vært et år preget 
av store endringer og opprydning internt som har medført at styret har måttet konstatere et stort 
underskudd på driften. Underskuddet er særlig knyttet til drift av proshopen og at styret har 
besluttet å ta store nedskrivninger knyttet til ikke betalte kontingenter. Vi er kjent med at styret har 
hatt stor fokus på dette i løpet av året og mener nedskrivningene i regnskapet er riktige. Vi ber styret 
ha et ekstra fokus på ikke betalende medlemmer og hva som skal skje med dem i året som kommer. I 
tillegg påpeker Kontrollkomiteen viktigheten av at det lages avdelingsregnskap for proshopen og at 
styret har fokus på dette. Kontrollkomiteen har de siste årene påpekt nødvendigheten av å få på 
plass gode rutiner for å bedre styring og kontroll med klubbens økonomi. I lys av hendelser som har 
fremkommet i 2016 ber Kontrollkomiteen om at arbeidet med å få på plass gode rutiner videreføres 
og intensiveres.  

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet 
det nødvendig å gjennomgå. Kontrollkomiteen har hatt god dialog med styret og konstituert daglig 
leder og fått alle opplysninger fra administrasjon og styre som komiteen har bedt om.   

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2016 og det styrebehandlede 
årsregnskapet for 2016. Styrets beretning og årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven. Kontrollkomiteen vil i denne forbindelse bemerke at årsregnskap og styrets 
beretning gjennom flere år er mottatt for sent i forhold til frister for utsendelse til årsmøtet og 
oppfordrer fremtidige styrer til å fremlegge slik dokumentasjon på et tidligere tidspunkt.   

Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2016 og har gjennomgått denne.  

Det materiale kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke foranledning til særlig bemerkninger 
utover det som fremgår av denne beretning.   

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2016 godkjennes av 
årsmøtet.  

10.03.2017  

John Armand Wøhni        Ole A. Kruge    
Sign.       Sign.   

  



 

 

  

SAK 7.1 - FORSLAG TIL ÅRSMØTET I GRØNMO GOLFKLUBB  
  

Forslag fra styret i Grønmo golfklubb om å opprettholde vedtak om utbygging av studio på driving 

range 

 

Bakgrunn: 

  

Styret, administrasjonen og komiteen for utbygging av driving range i Grønmo golfklubb har det siste 
året videreført arbeidet med planer for å bygge ut driving rangen, inkludert bygging av et studio. 
Byggesøknad med endringer er godkjent av Oslo kommune Plan- og bygningsetaten og komiteen har 
hentet inn tilbud på bygging av studioet. 

Studioet vil føre til helårsaktivitet på Grønmo ved at det er mulig å trene med pro, få utført custom 
fitting og spille simulator innendørs om vinteren. Styret er av den oppfatning at et studio vil bidra 
svært positivt til klubben for alle aldersgrupper. 

Utbygging av driving range og studio vil finansieres gjennom banklån (33%), driftsmidler (33%) og 
offentlig støtte (33%). Forslaget er i første omgang eksklusive simulatorer, men inneholder teknisk 
innredning som Trackman, skjermer og kameraer. Tilbudet omfatter også utbygging range overbygg 
over alle utslagsmatter. Det innebærer syv nye utslagssteder totalt, hvorav to innendørs. 

Forslag til vedtak: 

  

Årsmøtet i Grønmo golfklubb gir styret i Grønmo golfklubb fullmakt til å oppta et lån maksimalt stort 
NOK 750 000.  

   



 

 

SAK 8 – FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT  
  

FORSLAG FRA STYRET I GRØNMO GOLFKLUBB OM MEDLEMSKONTINGENT FOR 2017  

  

Grønmo pluss 1 aksje – NOK 4 350 (full spillerett) 

Grønmo pluss 2 aksjer med 1 aktivert spillerett – NOK 6 100 (full spillerett) 

Grønmo aktiv – NOK 2 750  

Grønmo aktiv junior 6-21 år – NOK 2 100  

Grønmo basis – NOK 1000  

Grønmo basis junior 13-21 år – NOK 500  

Grønmo basis junior 6-12 år – NOK 275  

  

 



 

 

Sak 9 - Budsjett 2016 

         

 Budsjett 2017  

         

  

 Budsjett  
2016   

 Resultat  
2016   

 Avvik  
2016   

 Budsjett  
2017  

Inntekter         

Medlemskontingent         

Medlemskontingent - pluss (aksjonærer)   4 404 050    4 425 875     21 825   4 868 550  

Medlemskontingent - aktiv (greenfee)   185 700    151 875   (33 825)  110 000  

Medlemskontingent junior    63 650     63 650   118 175  

Medlemskontingent - basis (test)   452 700    376 575   (76 125)  516 000  

Sum medlemskontingent   5 042 450    5 017 975   (24 475)  5 612 725  

         

Andre inntekter         

Greenfee   1 000 000    1 079 832     79 832   1 100 000  

Salg drivingrange   700 000    833 238   133 238   950 000  

Instruksjon, kurs, trening   650 000    474 866   (175 134)  800 000  

Salgsinntekter proshop   1 200 000    1 264 342     64 342   1 500 000  

Sponsorinntekter   250 000    144 919   (105 081)  200 000  

Bingo   110 000    108 682     (1 318)  100 000  

Offentlige tilskudd (hodestøtte, LAM etc.)   280 000    315 007     35 007   250 000  

Sliping aggregater    88 012     88 012   80 000  

Andre inntekter   520 000    534 375     14 375   500 000  

Sum andre inntekter   4 710 000    4 843 273   133 273   5 480 000  

         

Fond for trivsel på Grønmo (Dugnad)   100 000     (100 000)  100 000  

         

MVA kompensasjon   440 000    471 392     31 392   480 000  

         

Inntektsført medlemsbidrag maskinhall   99 996    100 000   4   99 996  

         

Sum inntekter    10 392 446   10 432 640   40 194   11 772 721  

  



 

 

         

Driftskostander         

Personal   4 381 581    4 423 473   (41 892)  5 120 000  

Banedrift   1 846 220    2 045 647   (199 427)  1 865 000  

Prosjekter   117 000     117 000   289 000  

Fond for trivsel på Grønmo (Dugnad)   100 000     100 000   100 000  

Kontor og lokale   590 000    438 119   151 881   580 000  

Reiser, kurs og møter   137 500    310 170   (172 670)  190 000  

Medlemsutgifter (avgift NGF, arrangementer)   684 110    765 173   (81 063)  838 000  

Regnskap, revisjon, fakturering og adm.   250 000    532 518   (282 518)  300 000  

Markedsføring   35 000   90 234   (55 234)  100 000  

Kostnader instruksjon   230 000   47 048   182 952   135 000  

Varekost proshop   990 000    1 656 781   (666 781)  1 200 000  

Andre driftskostnader   379 000    358 405     20 595   200 000  

Gebyrer    38 767   (38 767)  20 000  

Tap på krav   -   580 751   (580 751)  200 000  

Avskrivning   249 916    323 240   (73 324)  325 000  

Sum driftskostnader   9 990 327    11 610 326   (1 619 999)   11 462 000  

         

Driftsresultat   402 119    (1 177 687)  (1 579 806)  310 721  

         

Finansposter, netto   75 000    (64 567)  (139 567)  40 000  

         

Årsresultat   327 119    (1 242 254)  (1 569 373)  270 721  

 

  



 

 

Valgkomiteens innstilling for 2017, Grønmo Golfklubb 

Valgkomiteens arbeid startet opp i august/september 2016 med samtaler og intervjuer av aktuelle 
kandidater som enten ble kontaktet av komiteen, eller selv tok kontakt ihht. informasjonen som var 
lagt ut på klubbens hjemmesider. 

Arbeidet har foregått gjennom vinteren med møter annenhver uke, og stemningen innad i gruppen 
har vært hyggelig, positiv og målrettet.  

Alle som har betalt medlemskontingenten for akjseeiere er valgbare for to år ad gangen.  De som 
ble intervjuet, svarte på spørsmål om samarbeidsklimaet i styret, hvilke hjertesaker de har/har hatt, 
hvilke mål og ambisjoner de har for klubben mm. 

Etter en vanskelig periode for klubben i 2016, spesielt økonomisk, har valgkomiteen hatt som mål å 
levere en enstemmig innstilling med kandidater som har evne og vilje til å bidra postivt til klubbens 
beste og videre utvikling, et mål vi mener er oppnådd. I tillegg er kravet om minst 40% kvinneandel 
oppfylt. Under følger valgkomiteens kandidater for 2017: 

Styre Grønmo GK 

Leder Jan Eigil Rydningen Gjenvalg 

Nestleder Per Tronaas Ikke på valg 

Medlem Thomas Gunnarson Gjenvalg 

Medlem Gro Johansson Ikke på valg 

Medlem Kirsten Lunde Ny 

Vara Bente Haug Ikke på valg 

Vara Jørn Ramnæs Ny 

 

Styre Grønmo Golfbane AS 

Leder Thomas Gunnarsson Gjenvalg 

Medlem Per Tronaas Ikke på valg 

Medlem Kirsten Lunde Ny 

 

Kontrollkomité 

Medlem Ole Kruge Gjenvalg 

Medlem John Armand Wøhni Gjenvalg 

Vara Hanne Bjerk Larsen Gjenvalg 

Vara Monica Vetland Ny 

 

Valgkomitéen har bestått av Robert Tjernstad, Randi Blekesmark, Invild Kjos og Betty Thorvaldsen 

________________ _______________ ______________ ________________ 

Robert Tjernstad 

sign 

Randi Blekesmark 

Sign 

Invild Kjos 

Sign 

Betty Thorvaldsen 

sign 
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