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Sakliste årsmøte 2020

Årsmøtet
1. Godkjenning av stemmeberettigede. 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent og 2 stk representanter til å 
underskrive protokoll.

4. Behandling av årsberetning fra styre.

5. Behandling av regnskap.

6. Innkomne saker.

7. Fastsettelse av kontingent for 2020

8. Budsjett 2020

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Valg

11. Valg av representanter til ting og møter i de 
organisasjonsledd Klubben har representasjonsrett.

12. Hederstegn 

Etter årsmøte
 Ikke klart enda
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Årsberetning 2019

Styre har bestått av,

Leder:                Gunnar Bragi Gudmundsson

Nestleder:         Kåre Simensen

Sekretær:          Eva Haldorsen

Styremedlem: Stian Strand

Styremedlem:  Linn Knudsen

Styremedlem:  Odd Magne Alexandersen

Varemedlem: Helene Røkenes

Varemedlem: Bjørnar Bull

Leder for komitéene/utvalgene:

Sportsligkomité:     Stian Strand

Turneringskomité: Målfrid Nøstbakken

Banekomité: Bjørnar Bull

Økonomiutvalg:      Odd Magne Alexandersen

Markedsgruppe Roar Johansen

Repr. Golf Forum: Roar Johansen

Revisorer: Ivar Leinan, Ivar Rasmussen og 

Kjetil H Nilsen



Styremøter

Det ble i 2019 avholdt 7 stk styremøter hvor 49 saker ble 

behandlet.

Styre har i tillegg deltatt aktivt i samarbeid med de ulike 

komiteene i planleggingen og gjennomføringen av 2019 

sesongen.

Golfting 2019

Den 9-10. november ble det avholdt Golfting 2019 på 

Gardemoen i Oslo. Klubbens dagligleder og Odd Magne 

Alexandersen deltok i storslått ting hvor største parten av alle 

golfklubber i Norge var representert. Odd Magne 

Alexandersen fikk tildelt prisen «Årets ildsjel» i golf Norge 

fra presidenten i NGF. Odd Magne fikk pris på 25.000 kroner 

som går videre til klubben. Vi er utrolig stolte av vår grunder 

Odd Magne. På golftinget var Guri Aarøen fra Alta GK 

dirigent og utførte oppgaven eksemplarisk. Reisen ble å brukt 

til fordelingsmøte med de nordnorske klubbene samt et 

planleggingsmøte med klubbene i Finnmark for sesongen 

2020. 



 Prioriterte områder i 2019

- Gjennomføring av prosjekt barn og unge –
herunder minigolf, frisbeegolf og 
fotballgolf. Prosjektet fikk støtte fra 
Gjensidige Stiftelsen på 350.000 kr 

- Planlegging av sesongen.

- Arrangere turneringer i regi av klubb og 
samarbeidpartnere.

- Rekrutteringsarbeid, veien til golf kurs, 
videreutvikle tilbud.                              

- Utvikle treningstilbud og utdanning av 
instruktører.

- Dugnad og bane pleie i samarbeid med 
parken.

- Drift av klubbhus og proshop

- Klubben har vært kontaktklubb i Finnmark 
for NGF sin satsing på regional utvikling



Dugnader

Banen ble ryddet og klargjort før sesongstart på dugnad.

Medlemmene har hatt ansvaret for vakthold og camp i forbindelse med høstsprellet.

Daglig leder har også hatt god nytte av «den sentrale» dugnadsgjengen til diverse arrangement i regi av 

klubben.

Sist men ikke minst så har vi en del seniorer som gjør en fantastisk jobb med bane stell sammen med 

vår greenkeeper.

Medlemmene oppfordres også i 2020 til å stille på innkalte dugnader og å bidra til at vi fortsatt kan få 

en god rullering på drift av rangen.

Generelle betraktninger

Aktiviteten på anlegget har vært stabil med flotte spilleforhold tross av en del overvintrings skader.

Det er gledelig at Gjensidige prosjektet ble gjennomført som planlagt og nå er alle anleggene, minigolf, 

frisbeegolf og fotballgolf  klar til full aktivitet til 2020. Vi takker prosjektleder Odd Magne for flott 

innsats i å sikre at prosjektet ble ferdigstilt til tiden. Vi takker Gjensidige Stiftelsen for det store 

økonomiske bidraget og alle andre for dugnad og bidrag som markerer stort skritt mot involvering av 

barn og unge i klubben. 

Driften på rangen var på dugnad og var veldig flott gjennomført – takk til alle som var med dugnaden. 

Drift av Pro shop ble endret i 2019 hvor varer og varelager eies av Ola Axelsson Golfbutikken as men 

salg styres av klubben. Dette samarbeid ha ført til vesentlig bedre utvalg av produkter og økonomisk 

har dette vært fordel for klubben i forhold til tidligere. 

Styre takker også våre samarbeidspartnere for godt samarbeid gjennom sesongen.



Medlemmer;

Klubben hadde pr 31.12.2019, 214 medlemmer, hvorav 145 menn og 59 damer.

Rekruteringen av nye medlemmer har vært tilfredsstillende med 22 personer på VTG kurs. 

Ansatte;
Roar Johansen har vært ansatt som daglig leder med følgende hovedansvarsoppgaver;
- Daglig drift av klubben

- Proshop, salg og innkjøp.

- Samarbeidsavtaler, avtaler og oppfølging.

- Informasjon til medlemmene.

- Hjemmesiden.

- Vtg kurs og pro.

- Generell markedsarbeid og strategier

- Daglig drift/utleie av anneks / klubbhus

Abner Hykkerud har vært ansatt som greenkeeper og har fortsatt sin flotte jobb med å utvikle banen.

Abner har vært deltidsansatt i klubben fra april til og med november, for øvrig har han jobbet hos vår 

samarbeidspartner Cermaq.

Menn Damer Alle

2018 145 59 204

2019 151 63 214

endring 6 4 10

endring% 4,1 % 6,8 % 4,9 %

Aldersfordeling medlemmer 2019

Alder Menn Damer Alle

0-20 14 9 % 12 19 % 26 12 %

21-40 39 26 % 10 16 % 49 23 %

41-99 98 65 % 41 65 % 139 65 %

151 100 % 63 100 % 214 100 %



Markedsutvalg; 2019

Daglig leder har vært ansvarlig for markedsføring og salg av samarbeidsavtaler.

Over 40 % av avtalene var til reforhandling og det tilsvarte i overkant av 20 avtaler. Vi mistet 

noen få, men i hovedsak re-tegnet bedriftene avtalene. Alle hull på hovedbanen er solgt. 

Trenden er at markedsavtaler blir vanskeligere og vanskeligere. Derfor er det enda viktigere 

at vi i golfklubben bruker våre samarbeidspartnere.  

2020 har vi på plass minigolf, frisbeegolf og fotballgolf. Dette gjør oss mer interessant for 

ungdom og bedrifter som vi håper gir utslag hos samarbeidspartnere. 



Turneringskomiteen har bestått av:

Målfrid Nøstbakken

Thor Morten Wirkola

Eva Haldorsen

Halgeir Einvold

Roar Johansen har møtt som DL i golfklubben

Turneringer;

Klubben har arrangert følgende turneringer i 2019;

Åpningsturnering ble arrangert 25. mai og hadde totalt 48 påmeldte 

deltagere fordelt på 3 klasser.  Turneringen ble gjennomført som Nettoscore.

Vinnere ble:

Herrer:  Pål Roar Johansen  

Damer: Heidi Johansen

Senior herrer:  Arnold Knut Jørgensen



Finnmark Golf Tour runde 3&4 ble arrangert 3 og 4. august og hadde totalt 53 påmeldte 

deltagere fordelt på 5 klasser.  2 spillere fullførte ikke.

Vinnere ble:

• Herrer:  Johannes Betsi Varanger GK

• Damer: Heidi Johansen  Alta GK

• Nettoscore:  Lillian Sirkka Nora Alta GK

• Nettoscore:  Steen Johannesen Alta GK

• Herrer Senior:  Arnold Knut Jørgensen Alta GK

Sammenlagtvinner fra Alta Golfklubb i Finnmark Golf Tour 2019 ble:

Herrer Senior:  Jens Harald Hansen



VM i Midnattsolgolf  ble arrangert 28. og 29 juni og hadde 67 påmeldte deltagere, 

hvorav 3 ikke fullførte turneringen.  Det ble i år konkurrert i både slag- og Nettoscore.

• Verdensmestere ble:

• Herrer:  Patrick Josefsen  Hammerfest og Kvalsund GK

• Damer:  Heidi Johansen Alta GK

• Vinnere Nettoscore:

• Herrer:  Arne Hammari Alta GK

• Damer:  Bodil Strøm Jørgensen Alta GK



Klubbmesterskap ble arranger 9. og 10. september og hadde totalt 60 påmeldte deltagere 

fordelt på 4 klasser.  2 spillere fullførte ikke.

Vinnere ble:

• Herrer A:  Øystein Eriksen  

• Damer A: Heidi Johansen

• Nettoscore: Widar Hansen 

• Nettoscore: Kirsten Wirkola

• Senior herrer: Kjell Arne Knutsen  

16 stk Fagtrykkgolf på tirsdager. Her ble det konkurrert I Slagspill og Scramble. (7 scramble 

og 9 slagspill konkurranser).

Følgende turneringer er terminfastsatt for 2019.

• Åpningsturnering, søndag 24. mai

• VM i Midnattsol Golf. 26. - 27. juni

• Klubbmesterskap, - 12-13. september

• Jubileumsturnering 19. september

• Høstsprell 20. september



Årsmelding sportslig utvalg 2019

SU har i 2019 bestått av Stian Strand (Leder), Halgeir Einvold, Hans Petter Hillestrøm, Steffan 

Kristoffersen, Helene Pleym Røkenes og Veronica Johansen.

Sesongen 2019 startet 23.05.

Sportslig utvalg startet i år sesongen i mars med første møte. Der ble det satt opp liste med 

prioriterte tiltak som man ønsker å utvikle i løpet av sesongen.  

Det som skulle satses på var barne-og junior golf, med Hans Petter og Steffan som 

hovedansvarlig. Det har vært en liten nedgang i antall deltakere på treningene. 

Rapporteringen fra 2019 sesongen er at vi trenger mer varierte treninger og flere 

instruktører for å videreutvikle barne-og junior golfen ytterligere. Møtet med Pga-pro Mikael 

Holti Steensrud har gitt nye ideer og motivasjon til videreutvikling av gruppa. En utvikling av 

banene med Frisbee golf, fotball golf og minigolf har også gitt flere muligheter til variasjon 

på treningene. 

Treningene kom i gang litt seint ut på sesongen og ble holdt av Stian og Halgeir, men disse 

ble en suksess med mange oppmøtte både nybegynnere og viderekomne. Dette er en 

trening som vil bli videreutviklet i sesongen 2020 med mer spesifikt rettet mot Hcp 

grupperinger, slik at treningsgruppa blir mer homogen med tanke på ferdigheter og 

målsetninger. 



VTG kurs ansvarlig har vært Ole Kristensen og Roar Johansen og vi har hatt 22 deltakere over 3 

kurs.

Ta med en venn er et prosjekt som startet i 2019, mellom 15-20 har vært med på dette 

prosjektet i år. Dette er et enkelt tiltak for å rekruttere nybegynnere og vi ønsker flere av 

klubbens medlemmer benytter seg av.  

Alta Golfklubb har hatt god deltakelse både lokalt og regionalt i 2019, Sportslig utvalg ønsker 

at vi i 2020 å få representanter i Både NNM og Lag NM hvor vi ikke var representert i år. 

Alta GK bruker godt med ressurser for å utdanne «trener 1» trenere. Helene Røkenes og Heidi 

Johansen har gjennomført trener 1.  Hans Petter Hillestrøm mangler del 2 som blir tatt i 2020. 

Alta Golfklubb har siden starten 2012 utdannet følgende trenere. 

Roar Johansen, Leif Rasmussen 2012, Halgeir Einvold, Silje Johansen 2013, Bjørnar Simonsen 

2015, Kim Engseth 2016, Ole Kristensen 2017. Helene Røkenes og Heidi Johansen 2019

Sportslig utvalg ønsker de neste årene å satse på barnegolf, ivaretakelse og økt treningsglede 

for våre medlemmer. 

Etter nasjonale analyser viser det seg at golfspillere som når hcp 26 og under forblir 

golfspillere dette er noe vi i sportslig utvalg vil fokusere på i 2020. Vi vil holde treninger som 

spesifikt rettet mot de som er over 26 i hcp. 



Banekomité 2019
Banekomité består av Bjørnar Bull (leder), Bert Andersson og Oddvar Uglebakken. I 

tillegg møter daglig leder Roar Johansen og greenkeeper Abner Hykkerud. Leder av 

komitéen er også styreleder for Alta Golfpark AS (bane-selskapet) og møter som 

varamedlem i styremøtene til Alta Golfklubb. Komitéen har sjelden egne møter, men 

diskuterer seg frem til de gode løsninger når man ellers møtes i løpet av sesongen.

Banekomitéen er en ressursgruppe som skal styre utviklingen og øke attraktiviteten 

til golfanlegget. Ordinær drift av banen hører under greenkeeper og arbeidsgruppen 

underlagt han (klipp, bunkere, vanning, utslagene etc.). Banekomitéen organiserer 

ikke selv dugnader, men medlemmene bidrar som andre medlemmer i organiserte 

dugnader i regi av klubben. Arbeidet i komitéen foregår tett på daglig leder, 

greenkeeper, styret og de øvrige komitéer. 

Arbeidet med finansiering av baneselskapet er kontinuerlig. Vi fikk ikke tildeling av 

spillemidler som vi håpet på i 2019, men har enda større håp om at pengene 

kommer i 2020. Vi vil i så tilfelle betale ned klubbhuslånet som i dag har en rest på 

5,2 mill. kroner med ca. 3,5 mill. kroner til de planlagte 1,7 mill. kroner. Fra før av 

har vi 1,9 mill. kroner i restlån på baneanleggene/gammel garasje/anneks. Dette er 

nedbetalt med 240.000,- i 2019. Straks spillemidlene er på plass vil vi gjøre 

klubbhuslånet om til nedbetalingslån. De totale kostnadene med lån er avgjørende 

for den leie som klubben må betale til parken. 



Hovedoppgavene til leder av komitéen og komitéen har ellers stikkordsmessig vært 

som følger:

Banen og bruk av anleggene

vedlikehold av lokale regler, banemerking i forbindelse med turneringer, sikkerhet 

under spill skilting/merking/avstander/nummerering på banen (utslag, next tee, 

staker, avstander, bauta, baneoversikt), filming/QR-koder, fontene og baneguide 

(ikke ferdig) vedlikehold av banen/simulator i GolfBox (avstander, bookingsregler), 

vedlikeholde slopetabeller og programvare simulator (baner)

innføring og vedlikehold av forenklet betaling/betjening i proshop via Vipps, 

herunder forsyne regnskapskontoret med rapporter fra Vipps

befaringer/diskusjoner/prioriteringer ved større fysiske tiltak/utbedringer på 

banen sammen med greenkeeper (veier, for-greener, bunkere, rough-kanter, GUR)

Alta Golfpark.

Juridisk ledelse Alta Golfpark AS, herunder attestering av regninger, styrearbeid, 

aksjonær-register, generalforsamling, AltInn samt finansiering av dette selskapet

investeringer og finansiering av nødvendig utstyr knyttet til 

golfbanen/anneks/klubbhus/garasje (klippere, dressmaskin, gravemaskin, 

simulator, slipemaskin, kostemaskin etc.)

budsjettarbeid, avtaler om baneleie og samarbeidsavtale med klubben

kontakt i eiendom-/banespørsmål med kommune, bank, kraftlag/grunneier og 

forbund (sloping, lokale regler) 



Inntil videre må vi si at golfbanen har funnet sin form og at banen stort sett fremstår som 
veldig tiltalende til tross for plassering på 70o nord. Vi er spente på om effekten av frisbee-
/fotballgolf og flytting av minigolfbanen vil øke attraktiviteten ytterligere.

Det tok litt tid før sommervarmen kom i 2019, men utover høsten ble det gode spilleforhold. 
Det har likevel vært spilt med ballplassering. Siden i fjor er driving range nå merket som out-
of-bounds. Vi har også besluttet å flytte dameutslag 13 fra høyre til venstre side av fairway
for å unngå konflikt med motgående spill på nr. 3/12.
Det mottas mange innspill og hentes inspirasjoner fra andre baner og det vil stadig 

skje forbedringer. Komitéen har som mål at banen skal være velstelt, tiltalende og 

oversiktlig, men samtidig attraktiv og utfordrende for alle nivå av spillere. I tillegg 

til godt vedlikehold av spilleflatene, har greenkeeper de siste årene gjort et stort 

arbeid med utvidelse av spilleflater, rough-kanter, terrengjusteringer o.l. for å gi 

bedre spilleforhold og lettere vedlikehold. Innenfor den kapasitet vi har og de 

budsjetter som er tilgjengelig, vil vi fortsette å se på 

semigreen/landingsområder/bedre ballmottak rundt utvalgte greener. Høsten 2019 

ble høyresiden av fairway/rough nr. 2, og 4 freset opp og vil være grunn under 

reparasjon kommende sesong, det samme gjelder bak greenen hull nr 3 . Vi har 

heller ikke gitt opp idéen med en baneguide (kostnadsspørsmål).

Banekomiteens leder

Bjørnar Bull



Årsberetning fra økonomiutvalget.

Økonomiutvalget har bestått av: Leder Odd Magne Alexandersen, Medlemmer 

Linn Knudsen, Bjørnar Bull og Gunnar B Gudmundsson. Daglig leder deltar på 

møtene.

Klubben hadde i 2019 en omsetning på 2.833.000,-, med et positivt resultat på 

kr. 16.353,-.

Dette er i grove trekk i samsvar med budsjettet, vedtatt på årsmøte.

De største avvikene kostnadsmessig er drift og vedlikeholdskostnader av bane 

og driftskostnader på klubbhuset.

Resultatet skyldes i det vesentlige god og nøktern drift, samt gode inntekter 

på utleie av anneks, parkering og salg av tjenester til samarbeidspartnere.

Regnskapet er i inneværende år ført av Linn Knutsen på dugnad, noe som har 

resultert i bedre oversikt og reduserte kostnader.

På inntekts siden har vi en svak økning i medlemskontigenten, men klubben 

bør aktivere innsatsen for å få flere medlemmer og hindre frafall i 

medlemsmassen.

Leiekostnadene til Alta Golfpark har i regnskapsåret vært på kr. 650.000,-, av 

dette er det gått 240.000,- til nedbetaling av lån. Resterende er renter. 

Kostnadsnivået på dette avhenger av om parken får utbetalt spillemidler, noe 
vi har god forhåpning at skjer i 2020.



ÅRSRAPPORT FRA HUSUTVALGET (KLUBBHUS)

Arbeidsutvalget har vært Roar Johansen og Eva Haldorsen.

Medhjelpere ved utleie i 2019 har vært Greta Suhr Thomassen og Bjørnar Sparboe 

Simonsen.

Klubbhuset har vært utleid 10 – 12 ganger i 2019.  Inntektene av utleien gir et fint tilskudd 

til klubbens økonomi. 

Klubbhuset har inventar og utstyr for å kunne leie ut til arrangement med 60 – 65 

personer, alt etter hva som skal foregå.

For å gjøre utleie «smidigere» f.eks. når Roar/Eva ikke er tilstede, er det et ønske at noen 

flere melder seg og kan dele på jobben. Vår faste vaskehjelp foretar renhold ved utleie.



Alta 22.01.20

Gunnar Bragi Gudmundsson ________________________

Kåre Simensen ________________________

Linn Knudsen ________________________

Odd Magne Alexandersen ________________________

Eva Haldorsen ________________________



Sakliste årsmøte 2020

1. Godkjenning av stemmeberettigede. 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent og 2 stk representanter til å underskrive protokoll.

4. Behandling av årsberetning fra styre.

5. Behandling av regnskap.

6. Innkomne saker.

7. Fastsettelse av kontingent for 2020 

8. Budsjett 2020

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Valg

11. Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har 
representasjonsrett

12. Hederstegn



Kontrollkomiteens beretning 2019

 Til årsmøtet i Alta Golfklubb



 UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2019

 Vi har revidert årsregnskapet for Alta Golfklubb i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små organisasjonsledd tilsluttet Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, kapitel 4.

 Årsregnskapet for regnskapsåret 2019 viser et overskudd på kr 16.353 og en egenkapital på kr 210.589.

 Klubbens økonomi er bra, men skulle sett at overskuddet var noe høyere sett i betraktning av at klubben er i en periode med mellomfinansiering i påvente 
av tippemidler.

 Regnskapet er ført av Linn Knudsen på dugnad, noe som har gitt klubben bedre oversikt og reduserte kostnader. Vi har stilt spørsmål til økonomileder og 
daglig leder som på en tilfredsstillende måte har besvarte disse. 

 Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser, og mener at det fremlagte 
regnskapet kan fastsettes som Alta Golfklubb sitt årsregnskap for 2019.



 Alta, den 21.01.2020



 ____________________             ____-sign-_______________           _____________________

 Ivar Leinan Kjetil H Nilsen Ivar Rasmussen
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12. Hederstegn



Innkomne saker.

 Endring av lov norm /vedtekter Alta Golfklubb

 Forslag til vedtak:

▪ Styret får i oppgave å endre lov normen / vedtekten slik at den er i trå med NIF og 

NHF`s retningslinjer av november 2019. 



Sakliste årsmøte 2020

1. Godkjenning av stemmeberettigede. 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent og 2 stk representanter til å underskrive protokoll.

4. Behandling av årsberetning fra styre.

5. Behandling av regnskap.

6. Innkomne saker.

7. Fastsettelse av kontingent for 2020 

8. Budsjett 2020

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Valg

11. Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har 
representasjonsrett

12. Hederstegn



FORSLAG TIL KONTINGENT  2020 (ingen endring)

Medlemskap voksen spiller 2300,-

Medlemskap voksen spiller nr. 2 i ekteskap/samboerforhold; 1700,-

Pensjonister 1900.-

Medlemskap ungdom < 27 år 1400,-

Medlemskap junior spiller < 20 år 750,-

Medlemskap spiller < 13 år. 250,-



Sakliste årsmøte 2020

1. Godkjenning av stemmeberettigede. 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent og 2 stk representanter til å underskrive protokoll.

4. Behandling av årsberetning fra styre.

5. Behandling av regnskap.

6. Innkomne saker.

7. Fastsettelse av kontingent for 2020

8. Budsjett 2020

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Valg

11. Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har 
representasjonsrett

12. Hederstegn



Sakliste årsmøte 2020

1. Godkjenning av stemmeberettigede. 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent og 2 stk representanter til å underskrive protokoll.

4. Behandling av årsberetning fra styre.

5. Behandling av regnskap.

6. Innkomne saker.

7. Fastsettelse av kontingent for 2020 

8. Budsjett 2020

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Valg

11. Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har 
representasjonsrett

12. Hederstegn



Organisasjonsplan 2020

Administrasjon

IdrettBanedrift

Turneringsutvalg

-VM midnattsgolf

-FM/FGT

-klubbmesterskap

-tirsdagsgolf

-diverse turneringer

Økonomi

Sportslig utvikling

-spill og trening

-sosiale tiltak

-veien til golf

-grønn glede

Pensjonistene

Rekruttering / 
ivaretakelse

-markedsførings tiltak

-nye medlemmer

-aktiviteter for nye 
medlemmer

STYRET

ÅRSMØTE

ValgkomitéKontrollkomitè

Handikap regulering

Arbeidsutvalg

Drift av klubbhus

Banekomite

Golfshop



Sakliste årsmøte 2020

1. Godkjenning av stemmeberettigede. 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent og 2 stk representanter til å underskrive protokoll.

4. Behandling av årsberetning fra styre.

5. Behandling av regnskap.

6. Innkomne saker.

7. Fastsettelse av kontingent for 2020 

8. Budsjett 2020

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Valg

11. Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 
representasjonsrett.

12. Hederstegn



Valg

 Leder; Ikke på valg Gunnar Bragi Gudmundsson 

 Nestleder; På valg Kåre Simensen

 Styremedlem; Ikke på valg Eva Haldorsen Utleie/sekretær/turnering

 Styremedlem; På valg Linn Knudsen Økonomi / Regnskapsfører

 Styremedlem; På valg Odd Magne Alexandersen Økonomi

 Styremedlem; Ikke på valg Stian Strand Sportslig 

 Varamedlem; På valg Helene Pleym Røkenes 

 Varamedlem; På valg Bjørnar Bull Bane



Valg

Kontrollkomite

➢ Kjetil H Nilsen På valg 1 år

➢ Ivar Leinan På valg 1 år

Valgkomite

➢ Bår Røkenes På valg 1 år

➢ Tor Sara På valg 1 år

➢ Heidi Johansen På valg 1 år



Sakliste årsmøte 2020

1. Godkjenning av stemmeberettigede. 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent og 2 stk representanter til å underskrive protokoll.

4. Behandling av årsberetning fra styre.

5. Behandling av regnskap.

6. Innkomne saker.

7. Fastsettelse av kontingent for 2020 

8. Budsjett 2020

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Valg

11. Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 
representasjonsrett.

12. Hederstegn



Representasjon

 Forslag til vedtak: 

 Styret får fullmakt til å oppnevne representanter til Golfting og møter i de 

organer klubben er tilsluttet.



Sakliste årsmøte 2020

1. Godkjenning av stemmeberettigede. 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent og 2 stk representanter til å underskrive protokoll.

4. Behandling av årsberetning fra styre.

5. Behandling av regnskap.

6. Innkomne saker.

7. Fastsettelse av kontingent for 2020 

8. Budsjett 2020

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Valg

11. Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 
representasjonsrett.

12. Hederstegn



Pause



Årsmøte del 2

 Ikke klart enda


