
 

 

ÅRSMØTE 5. MARS 2020 

PERIODEN 7. mars 2019 – 4. mars 2020 

VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB 

Flere og glade golfspillere! 

VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK 

Idrettsglede - Tilgjengelighet – Engasjement 

  

Utdrag fra Lov for Austrått Golfklubb 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 14     Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er Klubbens høyeste 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. Innkallingen 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 beslutte at andre 

personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for 

medlemmer og andre med møterett. 

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 

medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av 

årsmøtet. 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 den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker 

kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved 

godkjenning av saklisten. 

§ 15     Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller protokollfører behøver å 

være medlem.  

§ 16     Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent. 

3. Velge protokollfører. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle Klubbens årsberetning. 

9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og 

revisors beretning].  

10. Behandle forslag og saker.  

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter. 

12. Vedta Klubbens budsjett. 

13. Behandle Klubbens organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlem og 2 varamedlemmer. 

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem(mer).  

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 



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

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan. 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 

velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det 

velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 

§ 17 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 én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal 

anses som ikke avgitt.  

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav 

om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller 

som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og 

stemmene anses som ikke avgitt.  

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat 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 

varamedlem. 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 avstemning anses de valgt 

som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 

loddtrekning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 1 -  Godkjenne stemmeberettigede frammøtte representanter  
Kontroll foretas før åpning av møtet. §16 pkt 1. 

Styrets forslag til vedtak:  

Frammøtte representanter, kontrollert iht. medlemsregisteret, godkjennes. 

 

 

Sak 2, 3, 4 - Velge årsmøtets funksjonærer.  
For styring av årsmøtet skal følgende velges:  

1 dirigent 

1 sekretær 

2 representanter for underskriving av protokoll fra møtet. §16 pkt 2 ,3 og 4. 

 

Styrets forslag til vedtak.  

Dirigent:  Styrets leder Johan Uthus 

Sekretær:  Styrets sekretær Øyvind Lyngen 

2 representanter for å undertegne protokoll:  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Årsmøtets funksjonærer godkjennes  

 

 

Sak 5, 6, 7 -  Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.  
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel. 

Innkalling ble sendt på e-post til alle klubbens medlemmer senest fire uker før årsmøtet.  Innkalling 

ble også bekjentgjort på klubbens Facebook-side fra samme dato. Saksliste ble gjort tilgjengelig på 

hjemmesider senest en uke før årsmøtet. Saksliste og forretningsorden gjennomføres iht. klubbens lov 

§ 16.  

Styrets forslag til vedtak:  

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.  

 

 

 

 



Sak 8 -  Behandling av klubbens årsberetning, herunder komiteenes 

årsmeldinger.  
 

Styrets årsmelding fremgår av vedleggene til sak 4. De enkelte vedlegg er behandlet i styrets 

årsmelding. 

1. Styrets årsmelding, vedlegg 1 

2. Rapport fra damegruppa, vedlegg 2 

3. Rapport fra driving range, vedlegg 3 

4. Rapport fra banekomité vedlegg 4 

5. Rapport fra VTG, vedlegg 5 

6. Rapport fra turneringskomité, vedlegg 6 

 

Styrets forslag til vedtak:  

Årsmøtet tar årsmeldingene til etterretning og godkjenner beretningene.  

Sak 9 -  Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, 

kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning]. 
 

Regnskap og balanse fremgår av vedlegg 7.  Revisors beretning av vedlegg 10.   

Styrets forslag til vedtak:  

Det fremlagte regnskapet godkjennes.  

 

Sak 10 -  Behandle forslag og saker.  
 

10.1 Endring av Lov for Austrått golfklubb i henhold til lovnorm fra NGF 23.10.2019   

Se vedlegg 13 for sakbeskrivelse. 

 Se vedlegg 14 for ny lov i sin helhet. 

 

10.2 Medlemskap (innmeldt av Styret) 

 

Sak 11 -  Fastsette medlemskontingent og andre medlemsavgifter.  
 

Kontingenter og avgifter er klubbens forutsigbare inntektskilder og bør i så stor grad som mulig dekke 

de kjente kostnadene som klubben pådrar seg gjennom et driftsår. Samtidig skal satsene også 

gjenspeile klubbens politikk med tanke på rekruttering, hvordan familieaktivitet skal honoreres og 

også hva tilreisende skal betale.  

 

Styret foreslår å øke kontingent for følgende kategorier: 

Hovedmedlemskap  +200,- til 3900,- 

Familiemedlemskap +200,- til 6400,- 

Student 19-30 år  +450,- til 1950,- 

 

Andre kontingenter foreslås uendret. 

Prislisten vises i vedlegg 9.  



 

Styrets forslag til vedtak:  

Det fremlagte forslag til kontingenter og avgifter for 2020 vedtas.  

Sak 12 -  Vedta budsjett 
 

Budsjettet for 2020 er tilpasset klubbens nye situasjon etter investering i robotklippere.  

Medlemskontingent økes med 259.900,- til 300.000,- da ordningen med spillerettigheter nå er avviklet 

i tillegg til økning av medlemskontingenter.   

 

Det budsjetteres med et ordinært resultat på 134.500,- av disse vil 75.000,- gå med til avdrag av lån i 

Ørland Sparebank. 

 

Vedlegg 8: Budsjett for 2020 

 

Styrets forslag til vedtak 

Årsmøtet vedtar det fremlagte budsjettet for 2020.  

Sak 13 -  Behandle klubbens virksomhetsplan 
 

Ny virksomhetsplan presenteres av styrets leder, Johan Uthus. 

 

Vedlegg 12: Virksomhetsplan for AGK 2020-2024 

Styrets forslag til vedtak:  

Den fremlagte virksomhetsplanen godkjennes. 

Sak 14 -  Foreta valg 
 

Herunder godkjenne leder og nestleders signaturrett. 

Valgkomiteens forslag til valg, vedlegg 11. 


