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Årsmøtet for Grønmo Golfklubb 
og generalforsamling i Grønmo 

Golfbane AS 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til årsmøtet i Grønmo Golfklubb 2018 og generalforsamlingen i 
Grønmo Golfbane AS   -  kl. 18:00 på Quality Hotel Entry, Lienga 11, 1414 

Trollåsen. 
 

 

 

 

 



                            Årsmøtet i Grønmo Golfklubb 2018 
 

     Årsmøtet i Grønmo Golfklubb 2018 
 

2 

Til medlemmene i Grønmo golfklubb 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB 

 

Tid: 20. mars 2018 kl. 18:00-21:00 

Sted: Quality Hotell Entry, Mastemyr 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest tirsdag 6. mars. Sakene kan sendes 
til medlem@gronmogk.no eller per post til Grønmo golfklubb, postboks 57 Mortensrud, 1215 Oslo.  

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer gjøres tilgjengelig på www.gronmogk.no senest en uke før 
årsmøtet og varsles med e-post og nyhet. 

Det vil bli avholdt et kort medlemsmøte kl. 18:00 før årsmøtet starter.  

Til behandling foreligger: 

1. Godkjennelse av de stemmeberettigede; 

2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden; 

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

4. Behandle klubbens årsmelding og de ulike gruppeårsmeldingene; 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand; 

6. Behandle innkomne forslag og saker; 

a. Behandle Styreinstruks 

b. Behandle Aksje exit ordningen  

c. Behandle Lovendringer i «Lov for Grønmos Golfklubb» 

7. Fastsettelse av medlemskontingent for 2019 og avgifter; 

8. Vedta klubbens budsjett for 2018; 

a. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer; 

9. Behandle klubbens organisasjonsplan; 

10. Valg av revisor for 2018; 

11. Valg av: 

a. Styrets nestleder; 

b. to styremedlemmer  

mailto:medlem@gronmogk.no
http://www.gronmogk.no/
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c. ett varamedlem; 

d. øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9; 

e. kontrollkomité med 2 medlemmer og 1 varamedlem; 

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

g. valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

 

Valgbarhet  

NIFs lov og følgelig også Grønmo Golfklubbs lov 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.  
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(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. 

§ 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.  

                                                           
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.» 
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(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. 20.februar 2018 

Med vennlig hilsen 

 

(sign) 

Styret i Grønmo golfklubb 
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Til aksjonærene i Grønmo golfbane AS 

 

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I GRØNMO GOLFBANE AS 

 

Tid: 20.mars 2018, starter rett etter årsmøtet i Grønmo Golfklubb er avsluttet. 

Sted: Quality Hotell Entry, Mastemyr 

Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må sendes styret senest 6. mars. Sakene kan 
sendes til medlem@gronmogk.no eller per post til Grønmo golfklubb, postboks 57 Mortensrud, 1215 
Oslo. 

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer gjøres tilgjengelig på www.gronmogk.no senest en uke før 
generalforsamlingen og varsles med e-post og nyhet. 

Til behandling foreligger: 

1. Valg av møteleder, referent og to personer til å medundertegne protokollen 

2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Behandle årsregnskapet og styrets årsberetning 

4. Godtgjørelse til styrets medlemmer 

5. Valg av styre 

6. Innkomne saker 

Oslo, 20. februar 2018 

Med vennlig hilsen 

 

(sign) 

Styret i Grønmo golfbane AS 

 
 

 

 

 

mailto:medlem@gronmogk.no
http://www.gronmogk.no/
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SAKSLISTE ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 2018 
 

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 2018 i 

Grønmo Golfklubb godkjennes. 

 

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

tellekorps på 3 personer. 

 

4. Behandle klubbens årsmelding og de ulike gruppeårsmeldingene; 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne Grønmo golfklubbs årsberetning 2018, og 

de ulike gruppeårsmeldingene. 

 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand; 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne Grønmo Golfklubbs årsregnskap 2018, 

herunder overføring av underskuddet stort NOK 425.382 til annen egenkapital. 

 

6. Behandle innkomne forslag og saker; 

a. Behandle Aksje exit ordningen. 

Det framlagte forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne det framlagte forslaget til 
ny aksje-exit ordning. 

 

b. Behandle Lovendringer i «Lov for Grønmos Golfklubb». 

Det framlagte forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne det framlagte forslaget til 

lovendringer i «Lov for Grønmo Golfklubb». 
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c. Behandle forslag om redusert pris for leie av golfbil for seniorgruppen på seniordagen 
(mandager per 2018). 

Det framlagte forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne forslaget om redusert pris 
for leie av golfbil for seniorgruppen på seniordagen (mandager per 2018). 

 

d. Behandle forslag om låneopptak. 

Det framlagte forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne det framlagte forslaget. 

 

e. Behandle forslag om «Endring av varamedlem til styremedlem-samt tilhørende lovendring 
i § 15 under pkt. 12b». 

Forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne det framlagte forslag om å endre 
varamedlemmer til styremedlemmer, samt tilhørende lovendring i § 15 under pkt. 12b. 

 

7. Fastsettelse av medlemskontingent og avgifter. 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å vedta det fremlagte forslaget til medlemskontingent 

for 2019. 

 

8.Vedta styrets godtgjørelse og klubbens budsjett for 2018; 

a. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer; 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet at styrets medlemmer skal fritas for betaling av 

kontingent som godtgjørelse for 2018. 

 

b. Vedta klubbens budsjett for 2018 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å vedta det fremlagte budsjettet for 2018 

 

9. Behandle styreinstruks og klubbens organisasjonsplan; 

a. Behandle Styreinstruks 

Det framlagte forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne styreinstruksen 

 

b. Behandle organisasjonsplan 

Det framlagte forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne organisasjonsplanen 
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10. Valg av revisor 

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

 

11. Valg av: 

 

a. Styrets nestleder; 

b. to styremedlemmer 

c. ett varamedlem; 

d. øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9; 

e. kontrollkomité med 2 medlemmer og 1 varamedlem 

f. representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene; 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene 

g. valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet på gjenvalg av valgkomiteens medlemmer. 
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FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN TIL ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 2018 
 

1. Til å lede årsmøtet velges 1 dirigent. Til å føre ting protokollene 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. 

 

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. 
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Årsmelding Grønmo Golfklubb – 2017 
 

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 pr. 31.12.2017 1801 medlemmer. Dette er en nedgang på 131 fra 2016. Nedgangen 
tilskrives i hovedsak at det er gjennomført en stor vasking av medlemslistene. I tillegg kan 
nedgangen også tilskrives at det ikke lenger var mulig å tegne Grønmo Basis medlemskap. 

Det ble i 2017 bestilt 19799 starttider og 17141 av disse ble bekreftet. I 2016 var tallene 20647 og 
17368. Det ble avholdt 105 turneringer i 2017 mot 95 turneringer i 2016.  

Banen holdt særdeles god kvalitet gjennom hele sesongen. Dette er mye takket være godt 
vedlikeholdsarbeid av banen de senere år, ny maskinpark og et dyktig banemannskap. 

I 2017 har det vært stort fokus rettet mot å ajourføre medlemsregisteret og inndrive/avklare 
utestående fordringer knyttet til medlemskontingent. Denne jobben er fullført. 509 utestående 
medlemskontingenter ble sendt til inkasso i juli 2017, og det tallet er nå redusert 10.   

Arbeidet med å ivareta og tilrettelegge for nye medlemmer og golfspillere vil fortsette med økt fokus 
i 2018, bla ved å fremme et forslag til neste årsmøte om å endre bindingstid på aksjene og øke 
fordelene ved å være medlem. 

Økonomi  

Årets resultat endte med et underskudd på 425.382 kr, mot et underskudd på 1,242.253 kr i 2016. 

Klubbens egenkapital er på NOK 1.470.671. I resultatet for 2017 er det hensyntatt en nedjustering av 
varelagerverdi med 100.000 kr, endring av mva. for rangeballer med 20.335 kr, nedskrivning for tap 
på fordringer fra medlemmer med 89.070 kr, tap på øvrige fordringer 50.000 kr, og innløsning av 
leasingbil med 150.000 kr. Det er også medtatt et potensielt tap på 145.000 kr for tyveri av et 
kassaapparat begått av Kassasenteret Øst. Forsikringsoppgjør avventes.  

Styret anser likviditeten i vinterhalvåret til å være stram. Det ble tatt opp et kortsiktig lån fra et 
styremedlem for å sikre likviditeten i november. Styremedlemmet fratrådte sitt styreverv i 
låneperioden. Endringen til 2-årig fastsettelse av årskontingenten, har gitt klubben mulighet til å 
fakturere kontingenten ved årsskiftet, som gir en bedret likviditet i vinterhalvåret.  

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. 
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Organisasjon, personale, arbeidsmiljø og miljø  

Klubbens organisasjon besto ved årets begynnelse av seks fast ansatte, en fungerende daglig leder, 
klubbesekretær, head-greenkeeper, greenkeeper og to proer/trenere. Klubbsekretær var sykemeldt 
og i permisjon frem til 1. November 2017. Headpro sluttet i stillingen i juli, og en sesongansatt pro 
ble hentet inn. Det ble ansatt ny daglig leder som tiltrådte 2.mai 2017. Som erstatning for fast ansatt 
Headpro, ble det ansatt en person med ansvar for Proshop og sportslig opplegg.  

Styret anser arbeidsmiljøet i Grønmo Golfklubb som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle 
tiltak på dette området. Klubben har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling 
mellom kvinner og menn. Det er avholdt medarbeidersamtaler for alle ansatte i 2017. 

Sykefraværet utgjorde 1,3 % i 2017.  

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 gi 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 2017 hadde styret 10 ordinære styremøter og flere arbeidsmøter. Det har i tillegg vært avholdt 12 
egne økonomimøter. Det er opprettet 4 nye grupper hvor styret er representert: Bane-, Klubbhus-, 
Anlegg og Aksjonærkomiteer. For å styrke styrets og administrasjonens arbeid, er Årshjulet i ferd 
med å komme på plass som styringssystem og informasjonssentrum. Gro Johansson trakk seg fra sitt 
styreverv i etterkant av Årsmøtet 2017. 

Styrets perspektiv for 2018 og videre drift  

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

Målet er derfor hvert år fremover å sikre et årlig overskudd i driften slik at vi har tilgjengelige 
reserver.  

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. 

Det har vært en høringsrunde fra Bymiljøetaten om arbeidet med utviklingen av det Nye Grønmo. 
Administrasjonen i GGK har gitt sitt innspill til dette. 
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Frivillige    

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

 

 

 

Oslo, 08.03.2018 

Styret i Grønmo golfklubb 

 

 

    

Jan-Eigil Rydningen 

Styrets leder 

 Per Tronaas 

Nestleder 

     Thomas Gunnarsson 

Styremedlem 

 

 

 

    

Bente Haug 

Styremedlem 

 Kirsten Lunde 

Styremedlem 

 Jørn Ramnes 

Varamedlem 
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ÅRSBERETNING 2017 for Seniorgruppen i Grønmo Golfklubb 
 

Styret har bestått av Per Brandt-Hansen, Bjørg Eide og Harald Kleven. Harry Eide har ført regnskap 
over innbetalinger og Anne Vraalstad har stått for innkjøp av premier. 

Sesongens første spilledag var 8. mai, og det har vært gjennomført 14 turneringer på mandager kl. 
10.00 med ferieavbrudd i juli og med forskjellige spilleformer. Det har også vært arrangert 2 turer til 
andre klubber, Holmestrand og Vestfold i juni, og til Atlungsstad i august. Den siste ble ødelagt av 
dårlig vær med få aktuelle spillere. 

Vi gjennomførte 3 9 hulls runder med shotgun og 1 18 hulls runde med shotgun som avslutning. 

Seniorgruppen har registrert ca. 80 brukere og mellom 30 og 40 er regelmessig med i turneringene 
som er oppsatt med 10 flighter hver mandag med teeoff kl. 10:00. Startkontingent pr. gang har vært 
kr 30,- og innbetales som et sesongbeløp. Premiene er fordelt på 3 klasser, herrer A og B, damer A 
og nærmest pinnen etter 2 slag på hull 5 og 8. Premiene ble delt ut etter at mandagsturneringen var 
gjennomført, og er basert på hvor mange som har deltatt i hver klasse. På - og avmeldinger, start- og 
resultatlister håndteres i Golfboks.  

Mandag 18. september var siste offisielle seniorgolfturnering. Torsdag 21. september hadde vi 
sesongavslutning med årsmøte og premieutdeling for Eclecticturneringen på Karlshus Mat & Vinhus.  

Styremedlemmene Anne K. Vraalstad, Harald Kleven og Per Brandt-Hansen fortsetter videre i 2018 
sesongen, men Bjørg og Harry Eide avslutter sitt engasjement i Grønmo golfklubb. Vi benytter 
anledningen til å takke dem for flott innsats for seniorgruppen og ønske dem lykke til videre.  

Erling Johannessen ble klubbmester for senior 2017 

 

Samarbeidet mellom seniorgruppen og klubbens administrasjon og proshop har vært 

upåklagelig. 

 

Oslo, 4.februar 2018 

 

Per Brandt-Hansen / Bjørg Eide 
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ÅRSBERETNING 2017 for Damegruppen i Grønmo Golfklubb 
 

Damekomiteen har i 2017 bestått av følgende medlemmer: 

Leder: Hanne Bjerk Larsen 

Medlem: Hege Johnsbråten 

Medlem: Lise Kristiansen 

Medlem: Nina Elisabeth Grimsgård 

Medlem: Betty Thorvaldsen 

 

Det er blitt holdt 3 komité møter hvor vi planla sesongens aktiviteter og fortløpende møter gjennom 
sesongen. Oppstartsmøte ble avholdt på klubbhuset 19. april og første spilledag for damene var 
26.april. og vi har hatt 18 turneringer på onsdager i løpet av sesongen. 

Dameturneringene er delt inn i tre klasser, A, B og C, hvor A spiller nettoslag, og B og C klassen spiller 
stableford. Det har vært gjennomsnittlig 21 deltagere pr. gang og totalt har vi hatt 58 damer innom i 
løpet av sesongen. Vi har fått med oss nye damer også i år og det er vi fornøyd med. 

Startkontingent per turnering er kr. 55,- og vi premierer1, 2 og 3dj plass i hver klasse etter hver 
turnering med gavekort fra proshopen. Vi har spilt Eclectic og Årets Dame gjennom sesongen. I Årets 
Dame er det de 5 beste turneringen som teller. Matchplay ble også arrangert.  

Vi tar påmeldingsavgift til de forskjellige turneringene, og vinnere blir premiert ved avslutnings 
middagen som avholdes siste damedag i sesongen. 

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 2017 
forsvarte Grønmodamene tittelen fra 2016, ved at vi igjen vant klubbkonkurransen sammenlagt, og 
vi tok 3dj plass på OOM. 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. Dette var andre året denne turneringen ble 
gjennomført, og i 2017 tok vi revansje og vant Naboslaget. Årsmøte ble holdt samme dag som siste 
turnering 27. september. Vi var 25 damer, som etter turnering spiste middag på klubbhuset, koste 
oss med gode historier fra sesongen og premierte vinnerne av sesongens turneringer, -Eclectic, Årets 
Dame og Matchplay. 

I 2017 så stilte vi med lag i Norsk Senior Golf lagmesterskap 2.div Sør som ble avholdt på Tyrifjorden 
GK. Laget bet godt ifra seg, og tok en 2. plass. 

I tillegg så var det spillere fra damegruppen som utgjorde laget som spilte Lag NM damer div 2 på 
Nes GK 22.- 23.juli, og der endte vi på en respektfull 5. plass 
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Høsttur ble i år lagt til Trysil. Vi var 21 glade damer som dro på tur 23-24. september. Denne 
høstturen er blitt en årlig happening med god deltakelse og er et veldig godt sosialt arrangement. 

Det å legge til rette for et godt sosialt miljø i damegruppen er viktig for oss i damekomiteen. Derfor 
er turer, sommer/høst- middager viktige for oss og som tradisjon så møtes damegruppen til 
Lutefiskaften i slutten av november. Dette har blitt veldig populært som en fin avslutning på golf 
året. 

 

På vegne av Damegruppens komité 

Oslo 12/2/18 

Hanne Bjerk Larsen 
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ÅRSBERETNING 2017 for Herregruppen i Grønmo Golfklubb 
 

Styret i 2017 bestod av: 

Per Gunnar Gulliksen - Leder 

Bror Andresen           

Gunnar Orenæs  

Bjarte Solheim 

 

Hovedturneringen vår er Årets Herre som går over 10 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 70 deltagere, så tidlig start gjelder. I år 
hadde vi 94 betalende spiller, en økning på ca 20% fra i fjor   
 
I juli har vi en noe enklere turnering, 4 runder med 20-25 deltagere.  
 
I august har vi ecelectic turnering over 3-4 tirsdager.  
 
Betaling er kr 500,- for å være med på all moroa. 
 
Årsoppgjøret mot herregruppa til Oppegård er et av sesongen høydepunkt. I år ble gutta fra 
Oppegård for sterke for oss, men vi kommer sterkere tilbake i 2018. 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.  
 

På vegne av Herregruppa, 

Per Gunnar Gulliksen 
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Årsberetning 2017 for Turneringskomiteen I Grønmo Golfklubb 
  
Turneringskomiteens sammensetning  
 
Henrik Lykke Nielsen, leder 
Gro Johansson 
Jan Martin Thorstensen 
Reidar Rambøl 
 
Turneringskomiteens arbeid 
 
Medlemmer 
Etter sesongen 2016 ble det avholdt evalueringsmøte i november 16 og et planleggingsmøte i januar 
2017. Reidar Rambøl og Gro Johansson trakk seg fra komiteen før sesongen av personlige årsaker. 
Jan Martin Thorstensen kunne bare delta i begrenset omfang. Derfor har Henrik Lykke Nielsen stort 
sett organisert og kjørt alle turneringer alene.  
 
Golfbox 
Henrik og Reidar var på GOLFBOX turneringskurs i februar. Dette var i til stor hjelp i løpet av 
sesongen. Golfbox har fungert bra, bortsett fra to ganger, hvor det var krøll. Den ene betød at det 
ble sendt ut feil starttider. Dette ble rettet opp og turneringen ble ikke berørt. 
 
Turneringreglement 
Vi innførte reglement for deltakelse i turneringer i regi av komiteen. Det betyr  
at Grønmo Golfklubb nå har hjemmel i tilfelle. Det betyr også at vi kan henvise til at vi arrangerer 
turneringer og følger: Golfreglene, Generelle turneringsbestemmelser, EGA Handicap System, NIFs 
bestemmelser om doping § 12, NIFs bestemmelser om barneidrett, NIFs straffebestemmelser § 11 
og Lokale regler. 
 
Samarbeide 
- Pro-shop: Vi har hatt et meget bra samarbeide med pro-shop som har b. istått med utskrift av 

scorekort, startlister og check-in. En spesiell takk til Marius Bjone og Andreas Eriksen. 
 

- Administrasjonen: En STOR takk til Bjarte Solheim som hele sesongen har støttet og bistått før, 
under og etter turneringer.  
  

- Banemannskap: Vi har hatt et meget bra samarbeide med hele banemannskapet. Vi har hatt 
god kommunikasjon om format, tider og antall deltakere. 
 

- Max Ivan: Vi har hatt et bra samarbeide med Max Ivan, men sykdom og intern dårlig 
kommunikasjon hos Max Ivan har medført negative opplevelser for deltakere i turneringer.  
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Turneringer 
I 2017 var det planlagt 15 turneringer i regi av turneringskomiteen opp fra 8 i 2016. 13 turneringer 
ble spilt med 601 deltakere opp fra 350 deltakere i 2016.  
 
Starttider: Vi er gått bort fra å sende starttider ut via SMS da dette påfører klubben en unødvendig 
kostnad. Starttider ble sendt via mail innenfor tiden anført i turneringsinfo. De ganger det var avvik 
var det pga. krøll med Golfbox eller frafall i siste liten.  
 
Mat: Som noe nytt kunne deltakere bestille mat når de meldte seg på turneringer. Bortsett fra noen 
begynnerfeil må det betegnes som en rimelig suksess og generelt var medlemmene fornøyde. 
Dessverre gjorde dårlig intern kommunikasjon hos Max Ivan i flere tilfeller at de som skulle lage 
maten ikke var informert eller hadde fått feil antall deltakere. 
 
Live score: Golfbox tilbyr nå live score som spilleren selv kan taste inn under spil. Vi teste det ved to 
anledninger. Det noe motvilje derfor var det frivillig. Ved live score kan vi vise «leaderboard» under 
turneringer. I tillegg trenger vi ikke å taste inn spillerens score i golfbox når scorekortet er innlevert. 
Det sparer tid. Det turneringsleders mening at motviljen mere skyldes «noe nytt og ukjent» enn at 
det faktisk er til hjelp.    
 
Turneringsoversikt 
  

Dato Turnering Påmeldinger 
23.04.2017 DUGNADTURNERING 2017 62 
06.05.2017 ÅPNINGSTURNERING 2017 69 
17.05.2017 17. MAI TURNERING 49 
20.05.2017 SON SARD CUP MALLORCA 2017 KVALIFIKASJON Kansellert 
27.05.2017 TRE KØLLER PLUSS PUTTER 38 
03.06.2017 BENGT HELGELANDS MINNETURNERING 2017 MED VRI 36 
10.06.2017 PINK CUP 2017 Ikke avviklet 
24.06.2017 SANKTHANSTURNERING GOLF & GRILL 52 
19.08.2017 KLUBBMESTERSKAP - SENIOR OG JUNIOR 2017 51 
26.08.2017 KLUBBMESTERSKAP 2017 84 
08.09.2017 HØSTENS HIGH OPEN 1 11 
15.09.2017 HØSTENS HIGH OPEN 2 10 
17.09.2017 GRØNMO PROENES CHALLENGE 2017 59 
23.09.2017 HIGH & LOW 2017 10 
30.09.2017 AVSLUTNINGSTURNERING & SALG I PROSHOPEN 2017 70 
TOTALT   601 

 
Kommentarer 
 
- Son Sard Cup: Sponsoren trakk seg pga. av få påmeldte. Vi tilbød de å flytte turneringen til 

Høsten, men det ønsket de ikke. 
- Pink Cup: Komiteen kontaktet i god tid damegruppen og bad om innspill og ta turneringen. 

Fungerende daglig leder ble informert og tok oppgaven med å få på plass turneringen. 
Turneringen ble ikke arrangert. 

- Bengt Helgelands Minneturnering: Her bommet vi på datoen. Vi forventet høy deltakelse, men 
pga. av Pinsen var de mange som ikke hadde mulighet for å spille. 



Årsmøtet Grønmo Golfklubb 2018 
 

 
20 

- KM: Grei deltakelse, men burde være maks. antall. Klassene følger NGFs retningslinjer, men bør 
tilpasse så det blir attraktive og gøy a spille KM uansett hcp.    

- Høstens High Open: turnering for begynnere. 
- Grønmo Proenes Challange: Stor suksess takket være Ross som satte opp bane og regler. 
- High & Low: Lagturnering med en høy hcp’er og en lav hcp’er på samme lag. Ikke stor interesse 

for å delta. 
- Avslutningsturnering: Stor suksess og stor omsetning i pro-shopen som hadde salg i dagen 

anledning. Resultatet var omsetning på NOK 63.000. 
 
Erfaringer og konklusjoner 
Alt i alt var sesongen 2017 en meget god sesong med neste fordobling av antall turneringer og en 
kraftig øking av deltakere som følge. Resultat økning av inntekter til klubben, økt skal i shopen, 
omsetning i kafeen og ikke minst masse fornøyde medlemmer. 
 
Det har vært mye jobb for turnerings-komitelederen. Dette er ikke holdbart. Derfor er konklusjonen 
at turneringskomiteen må ha minimum 4 medlemmer til enhver tid. Dertil kommer frivillige som kan 
hjelpe med som startere, marshalls osv. 
 
Komiteen har hat veldig bra samarbeide med proshop, administrasjon og banemannskap. 
Konklusjonen er kommunikasjon og respekt for andres jobb og oppgaver gir resultater. 
 
Mat på turneringer: Om vi skal ha matbestilling ved på melding vil bli tatt opp på neste komitemøte 
og før turneringsplanen offentliggjøres. 
 
Turneringer: Komiteen er fornøyd med økningen i antall turneringer og deltakere. Vi jobber med 
programmet for 2018. Noen turneringer vil bli erstattet av nye og andre vil bli arrangert på datoer 
hvor flere medlemmer har mulighet og lyst til å delta. Vårt mål er maks. antall deltakere på alle 
turneringer, mer bredde og mer variasjon i formater. Informasjon om turneringer på hjemmesiden, 
oppsalg i klubben og på sosiale medier har i stor grad bidratt til økingen i antall deltakere. 
 
Turneringskomiteen har høstet mange nyttige erfaringer sesongen, som blir tatt med i planleggingen 
av 2018 sesongen. 
 
Vi ønsker å takke alle medlemmer, deltakere i turneringer, frivillige og ansatte for godt humør, 
glede, kommentarer, innspill og forståelse i løpet av 2017. Vi ses i 2018! 
 
På vegne av turneingskomiteen Grønmo Golfklubb 
 
Henrik Lykke Nielsen 
Leder 
Mobil: +47 95 36 88 28 
Mail: nimmer99@hotmail.com 
Oslo, 12. februar 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nimmer99@hotmail.com


Årsmøtet Grønmo Golfklubb 2018 
 

 
21 

 
 
 



Årsmøtet Grønmo Golfklubb 2018 
 

 
22 

   
 



Årsmøtet Grønmo Golfklubb 2018 
 

 
23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsmøtet Grønmo Golfklubb 2018 
 

 
24 

 



Årsmøtet Grønmo Golfklubb 2018 
 

 
25 

 



Årsmøtet Grønmo Golfklubb 2018 
 

 
26 

 



Årsmøtet Grønmo Golfklubb 2018 
 

 
27 

 



Årsmøtet Grønmo Golfklubb 2018 
 

 
28 

 
 



Årsmøtet Grønmo Golfklubb 2018 
 

 
29 

 
 
 

 
 



Årsmøtet Grønmo Golfklubb 2018 
 

 
30 

 



Årsmøtet Grønmo Golfklubb 2018 
 

 
31 

 



Årsmøtet Grønmo Golfklubb 2018 
 

 
32 

6. Behandle innkomne forslag og saker 
 

 

SAK 6 A 

- FORSLAG FRA STYRET TIL ÅRSMØTET I GRØNMO GOLFKLUBB 

«NY AKSJE EXIT ORDNING» 

Bakgrunn: 

På Årsmøtet til Grønmo Golfklubb i 2014 ble det vedtatt at styret i Grønmo Golfklubb skulle få 
fullmakt til å overta 25 aksjer i året over en periode på 3 år. 

Disse 3 årene har nå gått, og ordningen har i realiteten opphørt.   

Derfor bestemte Styret på sin strategisamling i oktober å nedsette en arbeidsgruppe som skulle 
utrede en eventuell ny aksje exit ordning eller videreføre/avhende ordningen fra 2014.  

Det er fortsatt slik at golf markedet beveger seg vekk fra å ha en «evigvarende» plikt ved å eie 
golfaksjer. Grønmo Golfklubb har praktisert ordningen som ble vedtatt på årsmøtet i 2014 etter 
beste evne, men det er allikevel fortsatt ca. 100 personer som står på venteliste i klubben.  

Innstilling: 

For å imøtekomme disse og andre som eier eller vil eie en golf aksje i fremtiden foreslår styret å 
innføre en ny aksje exit ordning som beskrevet i eget saksdokument i vedlegg 6A. 

 
 
Forslag til vedtak:  

Årsmøtet besluttet å godkjenne det det framlagte forslag om ny aksje exit ordningen 

 

Se vedlegg 1 for å lese om «NY AKSJE EXIT ORDNING» 
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SAK 6 B 

- FORSLAG FRA STYRET TIL ÅRSMØTET I GRØNMO GOLFKLUBB 

«Endring av Lov for Grønmo Golfklubb» 

 
Bakgrunn: 

Alle golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og lovnormen 
for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 22.oktober 2015. Lovnormen til Norges Golfforbund (NGF)ble 
sist endret 12.01.2016. Lovnormen er ufravikelig. 

På Årsmøtet til Grønmo Golfklubb i 2013 ble dagens lover for Grønmo Golfklubb vedtatt. Som følge 
av endringene i NGF’s lovnorm  12.01.2016 fremlegger styret i Grønmo Golfklubb oppdatert Lov for 
Grønmo golfklubb som er utarbeidet i overenstemmelse med lovnormen til NGF fra 12.01.2016. 
 

Innstilling: 

Styret i Grønmo Golfklubb innstiller på at vedlagte utkast til Lov for Grønmo golfklubb vedtas av 
årsmøtet som Lov for Grønmo Golfklubb, for derefter å bli oversendt Oslo Idrettskrets for endelig 
godkjennelse 

 
Det framlagte forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne det framlagte forslaget til 

lovendringer i «Lov for Grønmo Golfklubb». 

Se vedlegg 2 for å lese om endret «Lov for Grønmo Golfklubb» 

 

SAK 6 C 

- FORSLAG FRA WALTHER AAMODT TIL ÅRSMØTET I GRØNMO GOLFKLUBB 

Det framlagte forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne forslaget om redusert pris for leie 
av golfbil for seniorgruppa på seniordagen (mandager per 2018). 

Se vedlegg 3 for å lese om forslaget «Redusert pris for leie av golfbil for seniorer under senior 
golfen» fra Walther Aamodt. 
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SAK 6 D 

-  FORSLAG FRA STYRET TIL ÅRSMØTET I GRØNMO GOLFKLUBB 

«OPPTAK AV LIKVIDITETESLÅN VED BEHOV I PERIODEN OKTOBER-DESEMBER» 

 
Bakgrunn: 

Grønmo Golfklubb har historisk hatt likviditetsutfordringer etter at banen stenger på høsten. I 
Grønmos Lover står det å lese at Grønmo Golfklubb ikke kan ta opp et lån uten et Årsmøte vedtak. 
Det er en utfordrende affære å måtte kalle inn til et ekstraordinært årsmøte i november, når 
betalingsutfordringene er som verst.  

Grønmo Golfklubb som idrettslag får ikke heller kassakreditt i banken. De fleste innkjøpene til f.eks 
proshop’en gjøres på høsten, og gir en skjev belastning av utgifter.  

De 2 siste årene har klubben som kjent gått med underskudd, og dette har ikke bidratt til å forbedre 
de økonomiske utsiktene. Klubben må intensivere arbeidet med å forbedre sin likviditet gjennom å 
bygge opp en kapital reserve. 

Innstilling: 

Styret fremmer et forslag om at klubben kan ta opp et likviditetslån på maksimalt 250.000 kr dersom 
likviditeten er presset i perioden oktober til desember. Låneperiodens lengde må ikke overskride 4 
måneder, og det skal tilbakebetales før Årsmøte påfølgende år. Lånet skal kontrolleres av 
kontrollkomiteen. 

 
Det framlagte forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne det framlagte forslaget. 
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SAK 6 E 

-FORSLAG FRA STYRET TIL ÅRSMØTET I GRØNMO GOLFKLUBB 

«Endring av varamedlem til styremedlem-samt tilhørende lovendring i § 15 under pkt. 12b» 

Bakgrunn: 
Grønmo GK har i mange år praktisert at varamedlemmene er med på styremøtene og utfører 
oppgaver på lik linje med de øvrige styremedlemmene. Det anses derfor unødvendig og feil at ikke 
alle skal ha samme status og ansvar. Potensielle kandidater som forespørres om å ta et verv har stort 
engasjement, og ønsker å delta så aktivt som mulig.  

Innstilling: 

Styret i Grønmo Golfklubb innstiller på at styresammensetningen endres fra 5 styremedlemmer og 2 
varamedlemmer til 7 styremedlemmer. Dette vil medføre en lovendring i § 15 Årsmøtets oppgaver i 
«Lov for Grønmo Golfklubb», pkt. 12b. 

Ny bestemmelse og tekst i § 15 under pkt. 12b i loven vil lyde «det velges hhv 3 styremedlemmer og 
2 styremedlemmer annethvert år» 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet besluttet å godkjenne det framlagte forslag om å endre varamedlemmer til 
styremedlemmer, samt tilhørende lovendring i § 15 under pkt. 12b 
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7. Fastsetting av medlemskontingent og avgifter 
 
SAK 7 

-  Fastsettelse av medlemskontingent og avgifter 

Forslaget innebærer en økning pålydende 375,- på medlemskapene Grønmo Aksje og Grønmo Dobbel Aksje. 
Forslaget ønsker og å opprettholde de «nye medlemskapene», samt priser som ble tilbudt fra og med 2018.  

MEDLEMSKONTINGENTER 2019: 

  
 Forslag til vedtak:  
Årsmøtet besluttet å godkjenne det framlagte forslaget til medlemskontingenter 2019  

 
 
 

8. Vedta styrets godtgjørelse og klubbens budsjett for 2018 
 

SAK 8 A 

- Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet at styrets medlemmer skal fritas for betaling av 

kontingent som godtgjørelse for 2018. 

 

 

 

 

 

Medlemskategori Pris 
Grønmo Aksje 4 725,- 
Grønmo Dobbel Aksje 6 475,- 
Grønmo Greenfeemedlem (fra 20 år) 2 750,- 
Grønmo Student/Militær (opp til 29 år) 2 500,- 
Grønmo Basis (fra 20 år) 900,- 
Grønmo Basis Jr. (9 til 19 år) 450,- 
Grønmo Junior 5 – 8 år 250,- 
Grønmo Junior 9 – 15 år 750,- 
Grønmo Junior 16 – 19 år 1900 
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SAK 8 B 

- Vedta klubbens budsjett for 2018 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å vedta det fremlagte budsjettet for 2018 
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9. Behandle styreinstruks og klubbens organisasjonsplan 
 

SAK 9 A 

- FORSLAG FRA STYRET TIL ÅRSMØTET I GRØNMO GOLFKLUBB  
 

«STYREINSTRUKS FOR GRØNMO GOLFKLUBB» 

BAKGRUNN: 

Styret har ønsket å tydeliggjøre roller, oppgaver og ansvar i styrearbeidet. Det ble derfor nedsatt en 
gruppe med oppgave å utforme styreinstruks for styret i Grønmo golfklubb. Gruppen bestod av 
Kirsten Lunde og Frode Scheie. 

Det ble innhentet informasjon fra Norges Golfforbund og flere golfklubber som grunnlag for 
utformingen av instruksen.  

Innstilling: 

Styret innstilte enstemmig på forslaget til styreinstruks som ble fremlagt, og bringer forslaget videre 
frem for årsmøtet for endelig godkjennelse. 

 Det framlagte forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne styreinstruksen 

Se vedlegg 4 for å lese om forslaget «STYREINSTRUKS FOR GRØNMO GOLFKLUBB». 

 

SAK 9 B 

- BEHANDLE ORGANISASJONSPLAN I GRØNMO GOLFKLUBB  
Det framlagte forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å godkjenne organisasjonsplanen 
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10. Valg av revisor 
 
SAK 10 
 
- VALG AV REVISOR 

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

 
 

11. Valg av 
 

a. Styrets nestleder; 

 

b. to styremedlemmer; 

 

c. ett varamedlem; 

 

d. øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9; 

 

e. kontrollkomité med 2 medlemmer og 1 varamedlem; 

 

f.     representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene; 

 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet å gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene. 

 

g.     valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte; 

 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet besluttet på gjenvalg av valgkomiteens medlemmer. 
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Valgkomiteens innstilling for 2018, Grønmo Golfklubb 

Valgkomiteens arbeid startet opp i august/september 2017 med samtaler og intervjuer av aktuelle 
kandidater som enten ble kontaktet av komiteen, eller selv tok kontakt iht. 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.  Ekstra trivelig var det de gangene da Betty bakte kake! 

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. Endringer på et sent tidspunkt har ført til hektisk 
aktivitet den siste perioden før Årsmøtet, og derfor foreslås én av kandidatene valgt for 1-ett- år.* 

I tillegg har vi valgt å innstille Valgkomiteens vararepresentant til medlem av Styret.** 

Valgkomiteen hatt som mål å levere en enstemmig innstilling med kandidater som har evne og vilje 
til å bidra positivt 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 2018: 

Styret i Grønmo GK 

Leder Jan Eigil Rydningen Ikke på valg 
Nestleder Thomas Gunnarson Ikke på valg 
Medlem Karoline Hagen Ny 
Medlem Alf Jacobsen Ny 
Medlem Betty Thorvaldsen Ny** 
Vara Synnøve Johannesen Ny 
Vara Jørn Ramnæs Ikke på valg 

 
Styret Grønmo Golfbane AS 

Leder Thomas Gunnarson  Gjenvalg  
Medlem Kirsten Lunde Ikke på valg 
Medlem Jørn Ramnæs Ny 

 
Kontrollkomité 

Medlem Hanne Bjerk Larsen Ny 
Medlem Gisle Nygaard* Ny 
Vara Ole Kruge Ny (tidl. Medlem) 

 
En nærmere presentasjon av kandidatene følger. 
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Styrets kandidater 

 

 

Jan Eigil Rydningen 

       TFC Finance, Fujitsu, Champs, Compaq. 

 

 

 

 

 

 

       Thomas Gunnarsson 

       Collector Bank, ThG Invest, Top Temp. 

 

    

 

Synnøve Johannesen 
Norsk Noteservice AS 
Juniorleder, Damegruppa 

 

 

 

 

        Jørn Ramnæs 

        NSB, Intelecom, Bredbåndfab. 
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        Alf Jacobsen 
        T-skjorter.no 
        Golf-dommer 
        Trener 1&2 

 

 

 

Karoline Hagen 
     Jurist hos Guttorm Jakobsen AS 

Word Challenge Jr. Golf  
 Norway Jr. Golf Trophy 

 

 

 

 

 

 

Betty Thorvaldsen 
 Damegruppa 
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Kontrollkomiteen 

 

 

        Hanne Bjerk Larsen 

        Bring, SAP Norge. 

 

 

 

 

 

 

        Gisle Nygaard 

        IT-drift, Nordea. 

 

 

        Ole Kruge 

        DnB, Fokus Bank. 

 

 

 

 

Avslutningsvis ønsker komiteen å bemerke at Styret for samtlige grupper i klubben skal velges på 
demokratisk vis, og ikke utnevnes. Vi oppfordrer derfor de enkelte gruppene som ikke har foretatt 
slike valg til å gjøre det i løpet av våren 2018, og senest 300618. 

Valgkomiteens medlemmer har vært: Randi Blekesmark, Ingvild Kjos, Betty Thorvaldsen og Robert 
Tjernstad (leder). 

 

 

________________  _______________ ______________ ________________ 

Robert Tjernstad  Randi Blekesmark Invild Kjos  Betty Thorvaldsen 

 

 

 

 

(Bilde mangler) 
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Vedlegg til framlagte saker 
 

1. SAK 6 A 

EXIT-ORDNING FOR AKSJEEIERE I GRØNMO GOLFBANE AS 

(vedtatt på årsmøte i Grønmo golfklubb 2018) 

 

1. Aksjeeiere i Grønmo Golfbane AS har etter søknad og på de vilkår som følger nedenfor rett til 
å overdra sin aksje til Grønmo golfklubb for kr. 1,-.   
 

2. Søknadsperioden for overdragelse er 1. november til 31. desember hvert år.  
 

3. All gjeld til Grønmo Golfbane AS og Grønmo golfklubb, herunder ordinær kontingent og 
eventuelle andre forpliktelser, må være gjort opp innen 31. desember i søknadsåret. Ved 
uoppgjort gjeld pr. 31. desember, må vedkommende aksjeeier vente med overdragelse til 
neste års søknadsperiode. Det betales kr. 500 i administrasjonsgebyr for overdragelsen. 
 

4. Søknad om overdragelse av aksjer kan kun skje ved bruk av eget skjema som er lagt ut på 
Grønmo golfklubbs hjemmeside. Skjemaet må brukes for at søknaden skal behandles. 
Skjemaet kan overleveres, eller sendes pr. post eller pr. e-post, til Grønmo golfklubb v/daglig 
leder og må være mottatt av Grønmo Golfklubb før 31. desember.  
 

5. Avtale om overdragelse er inngått fra det tidspunktet skjemaet for innløsning er korrekt utfylt 
og signert av aksjeeieren og godkjent av Grønmo golfklubb v/daglig leder. Etter utløpet av 
søknadsperioden løper det en oppsigelsesperiode på to år. 
 

6. Ved avtale om overdragelse plikter aksjeeieren å betale årlig medlemskontingent i 
oppsigelsesperioden på to år etter følgende prinsipper:  
 
6.1. Ved overdragelse av en aksje, skal det betales årlig medlemskontingent for en aksje. 
 
6.2. Ved samlet overdragelse av to aksjer (som har bakgrunn i tidligere aksjesplitt), skal det 

betales årlig medlemskontingent for to aksjer med denne bakgrunn. 
  

6.3. Ved overdragelse av splittet aksje, hvorav aksjeeieren overdrar en aksje og beholder 
den andre, skal det betales årlig medlemskontingent som nevnt i pkt. 6.1.  

 
7. Medlemskontingenten skal betales innen forfall i de to oppsigelsesårene og etter de satsene 

som gjelder for det aktuelle året. Alternativt kan aksjonæren betale «up front» den 
medlemskontingent som gjaldt i søknadsåret for hvert av de to årene i oppsigelsesperioden, 
dersom det samlede beløp betales innen en måned etter at godkjennelse av søknaden er 
sendt aksjonæren pr. e-post eller papirpost (aksjonæren unngår derved eventuell økning av 
medlemskontingenten i oppsigelsesperioden).    
   

8. Aksjeeieren har spillerett på banen i oppsigelsestiden på to år tilsvarende den spillerett som 
var knyttet til aksjen(e) som overdras, men mister for øvrig alle aksjonærrettigheter, herunder 
stemmerett på generalforsamling mm. 
 

9. Når oppsigelsestiden opphører og ovennevnte vilkår er oppfylt, er overdragelsen gjennomført 
med endelig virkning. Dersom overdragelsen medfører at overdrageren ikke lenger er 

1 



Årsmøtet Grønmo Golfklubb 2018 
 

 
45 

aksjonær i Grønmo Golfbane AS, opphører også medlemskapet i Grønmo golfklubb knyttet til 
aksjen og tilhørende aksjonæravtale ved oppsigelsestidens utløp.  
 

10. I følgende helt spesielle tilfelle kan aksje etter søknad overdras til klubben for kr. 1,- uten 
oppsigelsestid: a) ved dødsfall eller b) kronisk sykdom som gjør at aksjonæren ikke lenger 
kan benytte seg av sin tilhørende spillerett på Grønmo golfbane. De dette gjelder må sende 
inn henholdsvis melding om dødsfall eller legeattest til administrasjonen.  
 
Skriftlig søknad om slik overdragelse ved bruk av skjema som nevnt i pkt. 4 vedlagt nevnte 
dokumentasjon må være innlevert Grønmo golfklubb v/daglig leder innen 31. desember det 
aktuelle året for å slippe medlemskontingent det påfølgende året. Videre må all gjeld til 
Grønmo Golfbane AS og Grønmo golfklubb, herunder ordinær kontingent og eventuelle andre 
forpliktelser for det året søknad fremsettes, være gjort opp innen samme frist. Ved uoppgjort 
gjeld pr. 31. desember, må vedkommende aksjeeier vente med overdragelse til neste år. Når 
søknaden er godkjent og all gjeld er innfridd, er overdragelsen gjennomført med endelig 
virkning. Det betales kr. 500 i administrasjonsgebyr for overdragelsen. 
 
Ved overdragelse etter pkt. 10 bortfaller spilleretten knyttet til aksjen pr. 31. desember i 
søknadsåret. 
 

11. Dersom en aksjeeier har benyttet seg av en av foran nevnte exit-ordninger, men fortsatt 
ønsker å være medlem av Grønmo golfklubb, må vedkommende oppfylle de til enhver tid 
gjeldende vilkårene for å bli medlem uten aksje i Grønmo golfklubb. 
 

12. Tidligere Retningslinjer for tilbakelevering av aksjer, vedtatt på årsmøtet for Grønmo golfklubb 
i 2014, er utløpt og fornyes ikke. 
 

13. Foran nevnte exit-ordninger gjelder så lenge annet ikke er bestemt av årsmøtet i Grønmo 
golfklubb. Eventuelle endringer i ordningene må besluttes av årsmøtet. 
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2. SAK 6 B 

LOV FOR GRØNMO GOLFKLUBB (HERETTER KALT ”KLUBBEN”)  
(stiftet 12. januar 1995). Vedtatt av årsmøtet 1995, med senere endringer, senest av 20.3.2018. 
Godkjent av Oslo Idrettskrets den …..  
 
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
§ 1 Formål  

(1) Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF).  

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.  

§ 2 Organisasjon  

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

(2) Klubben er medlem av Norges Golfforbund (NGF).  

(3) Klubben er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets, hører hjemme i Oslo kommune, og er 
medlem av Oslo idrettsråd.  

(4) Klubben skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for 
klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.  

§ 3 Medlemmer  

(1) For at en person skal opptas i klubben må vedkommende:  

a) akseptere å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og 
vedtak.  

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben og andre 
organisasjonsledd i NIF.  

.  

(2) Styret i klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal 
personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. 
Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgangen. Vedtaket kan 
påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til 
klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. 

  

(3) Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.  

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og klubbens regelverk og 
vedtak.  

2 
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(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.  

(6) Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i 
klubben og skal strykes fra klubbens medlemsliste.  

 

(7)  Styret i klubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil 
ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis 
en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere 
om klageadgang.  

 

(8)  Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling 
av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 
deretter avholdes innen én måned. 

 

(9) Ved fratakelse av medlemskap kan klubbens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker 
etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan 
omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Klubbens vedtak trer ikke i kraft før 
klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

(10) Klubben plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd 
med forskrift gitt av Idrettsstyret.  
 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter  

(1) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre 
avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.  

(2) Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om 
overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, skal anses som medlem i samme kontingent-
/avgiftsgruppe i det påfølgende år.  
 
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. 
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(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) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styre, 
valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.  

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag/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)  Talerett: 

 Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøte i klubben. 
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§ 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 gjeninntre 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 person som har oppdragsavtale som i omfang kan 
sammenlignes med et ansettelsesforhold med klubben.  

(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. 
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(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. 

§ 9 Inhabilitet  

(1)  En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge 
grunnlaget  for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)  når vedkommende selv er part i saken,  

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende 
linje eller i sidelinje så nær som søsken,  

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en 
part,  

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

 

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller 
noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 
 inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. 

(3) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan 
innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har 
nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.  

(4) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 
klubben.  

(5) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 
vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

(6) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse 
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(7) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem 
deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan 
ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre 
organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende 
medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre 
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vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles 
til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  

(8) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever 
det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal 
vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.  

(9) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben.  

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i klubben vedtaksføre når et flertall av 
medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er 
møteleders stemme avgjørende.  

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling 
sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig 
vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette 
treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og 
kommunisere med hverandre.  
Side 5 av 10  
 
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.  

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse  
 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 
utførelsen av vervet.  

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.  
 

III. ØKONOMI  
§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

(1) Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. 

(2) Dersom klubben har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner skal klubben følge 
NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge 
regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal 
klubben følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere 
statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle 
organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to 
medlemmer.  Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12 

(3) Bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av to personer i fellesskap. 
Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.  

(4) Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med 
betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i 
note til årsoppgjøret.  
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 (5) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold 
til klubbens størrelse og virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
§ 13 Årsmøtet  

(1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 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 klubbens internettside eller på 
annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én 
uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før 
årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må 
være gjort tilgjengelig senest én 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.  

§ 14 Ledelse av årsmøtet  
 
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben. . Det kan 
velges flere dirigenter og referenter. 

 
§ 15 Årsmøtets oppgaver  

(1) Årsmøtet skal:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede;  

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden;  

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen;  

4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger;  

5. Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer;  

6. Behandle klubbens regnskap i revidert stand;  
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7. Behandle forslag og saker;  

8. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 100, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette 
deltakeravgift for gruppens aktivitet  

9. Vedta klubbens budsjett;  

10. Behandle klubbens organisasjonsplan;  

11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap;  

12. Foreta følgende valg av:  

a) leder og nestleder for 2 år (leder og nestleder står på valg hvert sitt år);  

b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer (velges for 2 år). 2 styremedlemmer og 1 
varamedlem velges det ene året, året etter velges 1 styremedlem og 1 varamedlem.  

c) øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. punkt 10.;  

d) kontrollkomitë med 2 medlemmer, 1 varamedlem 

e) representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett, 
eller gir Styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

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

(2) 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.  

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.  

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet  

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan 
møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis 
det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. 
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder 
det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved 
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer 
enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne 
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avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 
valget ved loddtrekning.  

§ 17 Ekstraordinært årsmøte  

(1) Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:  
a) Vedtak av årsmøtet i klubben.  
b) Vedtak av styret i klubben.  
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.  
d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer.  

 
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles 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. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort 
tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på 
innkallingstidspunktet.  

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 
medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom det 
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 
minimumsdeltakelse.  

(4) Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 
kravet om innkalling av årsmøtet 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er 
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

§ 18 Klubbens styre  

(1) Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
Styret skal bestå av minimum 5 medlemmer (inkl. Leder og nestleder) og 2 varamedlemmer.  

(2) Styret skal:  

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak 
som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at klubben har 
en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsiktig 
økonomistyring.  

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
mandat/instruks for disse.  

d) Representere klubben utad.  

e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.  
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(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger 
det. 

§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer 

(1)  Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 
frem  innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av 
 valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 

 

(2)  Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 
organiseres  og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens 
organisasjonsplan,   jf. § 15 pkt. 9. 

 

(3)  Dersom klubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette 
grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

  

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på 
årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan 
årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater 
fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i klubben. Hovedstyret fastsetter en siste 
frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én 
ukes frist.  

c) Det årlige møtet skal: 
i. Behandle regnskap. 
ii. Behandle gruppens årsberetning. 
iii. Fastsette budsjett. 
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf. § 15 nr. 7. 
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.  
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten hovedstyrets 

godkjenning jf. § 18. 
 

 
V. ØVRIGE BESTEMMELSER  
§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker  
 
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 
dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.  
 
§ 21 Regler for spill, ordensregler m.v.  
 
For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert 
med NGFs og klubbens lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs handicapregler og 
amatørregler. Innenfor NIFs og NGFs lover og bestemmelser fastsetter klubbens styre de lokale 
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regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for 
klubbens område, som det finner ønskelig.  
 
§ 22 Lovendring  

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært 
oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av 
klubben selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de 
bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå 
motstrid med NIFs regelverk.  

(4) Endringer i §§ 22 og 23 kan ikke vedtas av klubben selv.  

§ 23 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs  

(1) Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning 
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at 
oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.  

(2) Sammenslutning med andre klubber/idrettslag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om 
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jf. § 22.  
 
(3)  Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens overskytende midler etter 

 avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at klubben skal oppløses, 
skal sendes til idrettskretsen 14 dager før klubben holder sitt ordinære årsmøte for 
behandling av saken.  
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3. SAK 6 C 

 
 
 
 
 

3 



Årsmøtet Grønmo Golfklubb 2018 
 

 
58 

 
 
 

4. SAK 9 A 
 
Styreinstruks for Grønmo Golfklubb 

 

1.0 Styrets formål 
 
1.1 Styret skal lede golfklubbens utvikling og fremme dens interesser gjennom å 

synliggjøre og markedsføre klubbens aktiviteter i tråd med NGFs retningslinjer. 
1.2 Styrets arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd, og 

aktivitetene skal bygge på klubbens grunnverdier: Idrettsglede, fellesskap, helse og 
ærlighet.  

 

2.0 Styrets ansvar og oppgaver 
 
2.1 Styret er høyeste beslutningsmyndighet mellom årsmøtene og har ansvar for å 

gjennomføre årsmøtets beslutninger og å iverksette overordnede 
idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 
Styret er ansvarlig for at samfunnets og idrettens lover og regler følges. 
Styrets medlemmer skal være kjent med og etterleve den til enhver tid gjeldende 
”Lov for Grønmo Golfklubb” av 12. januar 1995. 
Styret skal etablere gode rutiner og kontrollere at oppgaver i klubben utføres i 
overensstemmelse med lover og regler. 
 

2.2 Styret har ansvaret for at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i 
samsvar med årsmøtets vedtak eller i overordnet organisasjonsledd. Styret skal ha 
betryggende kontroll over klubbens økonomiske virksomhet og påse at lover og 
regler følges.   
Styret skal forelegges avvik av betydning fra vedtatte planer eller budsjett, herunder 
overføring fra en budsjettpost til en annen. 
 

2.3 Styret skal vedta organisasjonsplanen som skal behandles på årsmøte hvert år. 

 

2.4 Styret skal utarbeide årsplan for styrearbeidet som behandles på første styremøte 
etter årsmøtet. Videre skal styret utarbeide planer for klubbens virksomhet og legge 
disse frem for behandling på årsmøtet sammen med budsjett for kommende år. 

 

2.5 Styret skal ha tilstrekkelig dokumentasjon i beslutningssaker slik at forsvarlig vedtak 
kan fattes i møte. Det skal legges frem skriftlig dokumentasjon med forslag til vedtak 
som sendes ut sammen med innkallingen til styremøte senest 4 dager før 
styremøtet. Et styremedlem kan kreve å avvise beslutningssaker dersom 
dokumentasjonen mangler eller er utilstrekkelig. 

4 
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2.6 Styret ansetter og har personalansvar for daglig leder. Ved ansettelse av annet 
nøkkelpersonell skal styret orienteres. 

 

2.7 Styret kan ved behov utpeke ett eller flere styremedlemmer til å jobbe med 
spesifikke arbeidsoppgaver ved å delegere ansvar, myndighet og mandat. 

 
 

2.8 Styret kan oppnevne komiteer og ressurspersoner etter behov. 

 

2.9 Styret skal oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 
 

 
2.10 Styret skal representere klubben utad, og plikter å stille med nødvendige 

representanter på Golftinget/Golfforum, samt øvrige arenaer hvor det er naturlig å 
fremme Grønmo’s interesser. Likeledes bør styremedlemmer delta på klubbens 
aktiviteter.  

 
2.11 Styret skal forelegges og behandle alle saker av prinsipiell og/ eller vesentlig 

karakter. 
Sakslisten til styremøtene utarbeides av daglig leder og styreformannen i fellesskap. 
Innkalling skal være styremedlemmene i hende senest fire virkedager før møtet. 
Saker som styremedlemmene ønsker å ta opp skal være sendt daglig leder en uke før 
styremøtet. 

 

2.12 Protokoll fra styremøtene skal sendes styremedlemmene senest en uke etter at 
møtet er avholdt. 

 

 

2.13 A. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er 
tilstede under behandlingen. 

 
B. En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i 
behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som 
møtelederen har stemt for.  

2.14 Styrets medlemmer skal delta aktivt i styrearbeidet, også mellom   møtene, for å sikre 
en balansert arbeidsmengde på styremedlemmene.  

2.15 styrets dokumenter og referater skal skal arkiveres i styrets mappe som skal være 
koblet til Årshjulet for Grønmo GK. 
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Vi gleder oss til å se deg på Årsmøtet 2018 
 

Mvh. 
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