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Austrått Golfklubb  

Referat Styremøte nr 3-2020 

 

 

 

Dato/Tid 24.02.2020 18:00 – 20:00 

Sted Ørland brannstasjon 

Til stede Johan Uthus, Joachim Hestnes, Sonja Hemmingby, Øyvind Wiklem, Nancy Ervik 
Karel Beaulieu (vara), Aia Hoved (Vara) og Øyvind Lyngen. 

Fraværende Nancy Ervik 

1 Forberedelser til Årsmøte 
 

Sted for årsmøte er bekreftet – Ørland Sparebank 05.03.2020 kl 18:00   

 

Gjennomgang av årsberetninger: 

Styrets  (Johan Uthus) 

Noen mindre endringer skal gjøres før det er klart for publisering. 

 

Damegruppe – (Klara Uthus) 

Gjennomgått-ok 

 

Banekomité (Øyvind Wiklem) 

Gjennomgått-ok 

 

DR – (Paul Beaulieu) 

Gjennomgått-ok 

 

Gjennongang regnskap (Joachim Hestnes) 

Enkelte porter er uklare. Må gjennomgås på nytt.  

 

Gjennongang budsjett (Joachim Hestnes) 

Må avstemmes om regnskap for 2019 endres. Må gjennomgås på nytt.  

 

Revisorberetning – Acountor (Joachim Hestnes) 

Ikke Mottatt – Joachim purrer 

 

VTG  (Arild Myrvold) 

Gjennomgått-ok 
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Turneringskomité  (Sonja Hemmingby) 

Gjennongått-ok 

 

Valgkomité (Gudmund Brodersen) 

Gjennomgått – OK (Legger inn navn på Gudmund og Solfrid i tillegg til 

fadderordning) 

 

Sekretær sammenstiller årsberetninger og setter opp sakliste til årsmøtet. 

 

Sende invitasjon til Årsmøte 4 uker i forkant – frist 05.02.2020 - utført 

Komplett sakliste må presenteres senest 1 uke i forkant – frist 27.02.2020 

 

 

 

2 Endring av Lov for Austrått golfklubb 
 

 
Innledning  
På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke lovendringer. Noen av disse er flyttinger og 
språklige omformuleringer for å prøve å tydeliggjøre forståelsen av det som er bestemmelsene 
mens andre er materielle endringer. Som en følge av disse endringene har idrettsforbundet (NIF) 
utarbeidet nye lovnormer for alle organisasjonsledd (idrettslag, idrettsråd, idrettskrets, 
særforbund). 22.11.19 sendte de ut en informasjon til alle idrettslag om at det nå kom en ny 
lovnorm og at den er gjeldende fra 1.1.2020.  
Alle styrer i idrettslagene (klubbene) ble oppfordret til å sørge for at de fra 1.1.2020 har en 
oppdatert lov som er i samsvar med den nye lovnormen. Norges Golfforbund (NGF) informerte 
om dette via NGF-nytt 3.12.19 og la ved en lovnorm som også hadde med særlige tillegg som er 
vedtatt på Golftinget.  
 
Arbeidsprosess for klubben  
Tidligere måtte alle lovendringer behandles på årsmøtet. Nå skal klubbens styre vedta de 
lovendringene som følger av ny lovnorm og deretter skal klubbens medlemmer informeres om at 
klubben har fått en ny lov. Anbefalt måte å gjøre disse lovendringene på er å ta utgangspunkt i 
den nye lovnormen og flytte over fra klubbens tidligere lov de tingene som eventuelt er særskilte 
for klubben og tillegg til lovnormen.  
Andre lovendringer som klubben eventuelt måtte ønske å gjøre må fortsatt behandles og vedtas 
på klubbens årsmøte med de nødvendige 2/3 flertall. Deretter må protokollen fra årsmøtet med 
lovendringene sendes idrettskretsen til informasjon 
 
De viktigste endringene  
 
§5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.  
(2) Det er lagt til at en person som sitter i et utvalg som ilegger sanksjoner ikke samtidig kan sitte 
som medlem av styre, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor.  
(3) Det er lagt til at man ikke kan sitte i tillitsverv i flere idrettslag dersom det gir 
påvirkningsmulighet over aktuell konkurranseaktivitet eller tilgang på informasjon som kan 
knyttes til ett av idrettslagenes fordel.  
 



 Austrått Golfklubb 2020 Side 3 av 5 

 

§6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker.  
Arbeidstaker er definert som en person som utfører lønnet arbeid for klubben tilsvarende en 
stillingsbrøk på mer enn 20% eller mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra klubben i løpet av 
et kalenderår.  
 
§7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget.  
Her har den samme grensen på 1 G kommet inn når det gjelder at et medlem som har økonomisk 
særinteresse i driften av klubben ikke er valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i klubben.  

 
§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll.  
(3) Protokoll fra styremøtene i klubben skal være tilgjengelige for medlemmene, med mindre 
styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. Det kan f.eks. være eventuelle personalsaker.  
 
§§ 11 - 16 Regnskaps- og revisjonsplikt, budsjett, utlån og garantier, årsmøtets oppgaver.  
Idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser er erstattet av tekst lagt inn i lovnormen. 
Idrettsforbundet (NIF) skal utarbeide en veileder som publiseres første kvartal 2020. Det er viktig å 
lese gjennom kravene som stilles. Vi nevner bl.a.:  
• Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer og eventuell daglig leder.  

• Årsmøte skal behandle styrets økonomiske beretning (i tillegg til klubbens årsberetning).  

Dette gjelder ikke for årsmøtet i 2020, men først i 2021. NIF vil komme med en veileder til 
økonomibestemmelsene i første kvartal 2020.  

• På årsmøtet i 2020 skal ALLE klubber velge Kontrollutvalg. Kun klubber med omsetning på 5 mill. 
eller mer skal ha engasjert revisor (som før). Klubber med omsetning under 5 mill. trenger ikke 
lenger revisor, kun Kontrollutvalg. Oppgavene til Kontrollutvalget er beskrevet i § 21 og NIF vil i 
tillegg utarbeide egen veileder for kontrollutvalg innen første kvartal 2020. De som har 
Kontrollkomité fra før (valgt i 2019) skal til årsmøte i 2020 rapportere i forhold til de 
forutsetningene de ble valgt på, altså det som står i gammel lov.  
 
§ 18 Ekstraordinært årsmøte  
Antall stemmeberettigede medlemmer som må til for å kreve ekstraordinært årsmøte er redusert 
fra 1/3 til 1/4 eller 50 personer.  
 
§ 20 Idrettslagets styre.  
Styret skal oppnevne representanter til årsmøte/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 
årsmøte ikke har valgt representanter.  
 
§26 (24) Lovendringer (også informert om innledningsvis).  
Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm og gjøre 
endringene kjent for klubbens medlemmer så snart de er vedtatt av styret. De trenger altså ikke 
lenger å behandles på årsmøtet og ny lov sendes idrettskretsen.  
Øvrige lovendringer (som f.eks. klubbens styre eller medlemmer fremmer forslag om) kan bare 
foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtas lovendringen skal protokollen sendes til 
idrettskretsen, slik at de kan kontrollere og eventuelt pålegge endringer.  

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar ny lov i henhold til lovnorm som gjennomgått. 

Vedtak:  

Ny lov i henhold til lovnorm enstemmig vedtatt. 
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3 Æresmedlem 2020 
 

I henhold til «Lov for Austrått Golfklubb» § 30 punkt 1, kan klubben utnevne 

æresmedlemmer. 

Æresmedlem er klubbens høyeste utmerkelse og utnevnes kun i helt spesielle 

tilfeller. 

 

Æresmedlemskap tilfaller den:  

Som i en årrekke har vist stort engasjement for klubben. 

Som i en årrekke har arbeidet utrettelig for klubben gjennom styre, tillitsverv eller 

dugnadsarbeid. 

Æresmedlemskapet er livsvarig, og gir innehaveren alle rettigheter i klubben på lik 

linje med hovedmedlemmer med spillerett. 

 

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. 

Forslag til æresmedlem forelegges styret og styret må stå enstemmig bak 

utnevnelsen. 

 

Æresmedlem utnevnes på klubbens årsmøte. 

 

 

Forslag til vedtak: Bjarne Oksvold innfrir alle krav for æresmedlem med god 

margin og foreslås derfor utnevnt til æresmedlem under årsmøtet 05.03.2020. 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt. 
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Ørland –24. februar / 2020 

 

Øyvind Lyngen 

- Referent/Sekretær AGK 

 

4 Eventuelt 
 

 

 

4.1  Div. behov fra banekomité:  

 Dynamo til ballbil må anskaffes. 

 Roughklipper radiator-lekker denne må sendes til Trondheim for rep.  

 Må skaffe gjødsel. 

 

4.2  Extra Brekstad tilbyr å ordne 3-retters middag for klubbens 

medlemmer. Inntekt går til klubben. 

 

Om mulig benytte Farmorsstua? Det er ikke mulig. 

Travbanens lokale kan være aktuell – Joachim undersøker. 

Styret er veldig positiv til dette. Setter dato i samråd med Roar Birkelund før 

årsmøtet og informerer om dette under årsmøtet. 

 

 

 

 

 

5    Fastsette dato for neste styremøte 
 

 

 

Årsmøte 05.03.2020 kl 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


