
Innkomne saker 

Endring av vedtekter 

 

 

 

 

Alta Golfklubb har gjennom sin relativt korte levetid vært gjennom en rivende utvikling med fokus på 
realisering av banefasiliteter, klubbhus, lager. Behovet for hvordan virksomheten bør organiseres vil 
variere over tid. Lovnormen sier i dag i §15 at styret skal bestå av leder, nestleder, 3 
styremedlemmer og 2 varamedlemmer. På årsmøtet skal også klubbens organisasjonsplan vedtas. 
Det påligger videre styre etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 
utarbeide mandat/instruks for disse. 
Styret ønsker i større grad at styrets størrelse bestemmes utfra hva som er hensiktsmessig 
organisasjonsplan til enhver tid. 
Det har videre vært forsøkt å få det slik at hvert styremedlem (og eventuelt varamedlem) har sitt 
fokusområde utfra hva som er ønskelig å jobbe med i året som kommer. Styret har vært gjennom en 
prosess som har besluttet en spissing av sportslig komité, ved at man deler denne i ett fokusområde 
for rekruttering og ett fokusområde for aktivitet/sport. Herunder hører det også at det rekrutteres 
egne ansvarlige til disse hovedkomitéer (sist år har Roar hatt ansvar alene pga. mangel på 
ressurspersoner). Dernest vil det store prosjektet for neste år være å få til frisbee-/fotballgolf og 
flytte minigolfbanen. Som en naturlig følge av dette, ønsker vi å øke styret med ett medlem. Behovet 
for styremedlemmer kan variere fra år til år, og vi mener lovnormen bør åpne for at årsmøte 
bestemmer antall medlemmer utfra behovet som avdekkes i organisasjonsplan.   

Styret ønsker for 2019 å organisere følgende hovedkomitéer 
 
Økonomi 
Rekruttering 
Sportslig 
Prosjekter 
Bane/anlegg 
 
I tillegg finnes det en rekke andre ressursgrupper som fungerer godt innenfor sitt definerte område 
og styret ikke ser noen grunn til å endre på. Dette gjelder turneringskomité, husutvalg, 
pensjonistgruppen (underlagt greenkeeper), barnegruppen, dameutvalg, simulatorgruppen etc. 
 
Styreleder har ingen komité. Sekretær styrer husutvalget. Bane/anlegg og dameutvalget styres av 
varamedlemmer. Det mangler derfor ett styremedlem til én hovedkomité. Som følge av ønsket av 
større fleksibilitet foreslås følgende vedtak: 
Klubbens lovnorm § 15 punkt 10 endres  til:  



 

 

 

 

 

 

 

10. Foreta følgende valg:[1] 

a) Leder og nestleder 

b) 3-5 styremedlem og 2 varamedlem[2] 

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

d) To revisorer[3]  

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller 

gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

  

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  

[1] Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge 

andre tillitspersoner det er behov for. 

[2] Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall 

styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett 

styremedlem og ett varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver. 

[3]Klubb med årlig omsetning på kr 5 millioner eller plikter å ha engasjert revisor, , og må innta 

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

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

med minst to medlemmer.» 

 


