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Årsmøte – 16. mars 2016 

Austrått golfklubb 

Tid (dato, fra kl til kl):  12.03.2016 1900-2030 Sted: Klubbhuset, Austrått 

Innkalt av: Arild Myrvold 

Til stede fra 

styret: 

Medlemmer: 

Arild Myrvold – Randi Myrvold – Vegar Mollan – Lill Leth-Olsen – Roar Brodersen 

 

Foruten styret møtte 15 stemmeberettigede medlemmer 
 

Sak    

    Åpning Leder Arild Myrvold åpnet møtet og ønsket velkommen. Kaffe med noe attåt ble 

servert. Viste bilder fra året som var gått. 

  

1.  Godkjenne stemmeberettigede frammøtte representanter. 

Styrets forslag til vedtak: Frammøte representanter, kontrollert iht 

medlemsregister, godkjennes. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag uten merknader. 

  

2.  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 

Styrets forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden, godkjennes. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag uten merknader. 

  

3.  Velge årsmøtets funksjonærer: 

Styrets forslag til vedtak: 

1. Dirigent: Arild Myrvold 

2. Sekretær: Randi Myrvold 

3. 2 representanter til å undertegne protokollen. 

Årsmøtets funksjonærer godkjennes. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til dirigent og sekretær. Fred 

Stabell og Vegar Mollan ble valgt som representanter til å undertegne 

protokollen. 

  

 

4. Behandling av klubbens årsmelding, herunder komiteenes årsmeldinger. 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingene til etterretning og 

godkjenner beretningene. 

Leder gikk gjennom styrets årsmelding, inneholdende et utdrag av komiteenes 

årsmeldinger. Det var ingen kommentarer utover teksten. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak uten merknader. 

  

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 

Styrets forslag til vedtak: Det framlagte regnskap godkjennes. 

  



            

  
 
 

Sak    

Kommentar: 

 Klubben har hatt et overskudd på 4000,- 

-Kommentar: Gudmund Brodersen mente klubben burde si nei til alt av 

internett/katalogtjenester som koster flere tusen kroner. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente det framlagte reviderte regnskap uten merknader. 

6. Vedta budsjett. 

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar det framlagte budsjettet for 2016 

 Det budsjetteres med å leie inn arbeidskraft til klipping også i år. 

Budsjettet ligger an til å bli 30 000,- høyere enn budsjettert på grunn av 

sponsorinntekter som er kommet til i ettertid. 

Kommentar: Rikard Klein mente det kunne være mulig å forhandle med banken 

om lavere rente. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak uten merknader. 

  

7. Fastsette medlemskontingent og andre medlemsavgifter. 

Styrets forslag til vedtak: Opprettholder de samme avgiftene som ble vedtatt på 

årsmøtet i 2015.  

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak uten merknader. 

  

8. Behandle klubbens virksomhetsplan. 

Styrets forslag til vedtak: Virksomhetsplan forblir uendret.  Årsmøtet gir styret 

fullmakt til å utarbeide handlingsplaner for 2016. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak uten merknader. 

  

9. Foreta valg:  

Valgkomiteen har også i år hatt utfordringer med å skaffe medlemmer til 

styrevervene. På årsmøtet var det ennå ikke klart hvem som kunne stille som 

leder, men at Øyvind Lyngen hadde sagt «kanskje». Han ble på årsmøtet valgt 

under forutsetning av å si ja innen kort tid. Hvis ikke ville det blitt avholdt et 

ekstraordinært styremøte den 31.03. I skrivende stund har Øyvind Lyngen sagt 

ja til ledervervet med betingelse av at Arild fortsetter som leder fram til det 

første styremøte. 

Vedtak: Årsmøtet har enstemmig valgt følgende: 

Styret: 

Leder: Øyvind Lyngen - 1 år 

Styremedlem: Vegar Mollan – på valg neste år 

Styremedlem: Rikard Klein – 2 år 

Kasserer: Roar Brodersen –  på valg neste år 

Styremedlem: Lill Leth-Olsen – på valg neste år 

Styremedlem: Nancy Ervik – på valg neste år 

 

  



            

  
 
 

Sak    

Årsmøtet ga styret rett til å konstituere seg selv. 

 

Signaturrett: 

Leder Øyvind Lyngen og nestleder som velges av styret gis av årsmøtet 

signaturrett på vegne av klubben. 

 

Følgende har sagt seg villige til øvrige verv: 

Vedlikehold maskin/garasje etc.  Fred Stabell (Rune Skogstad, Per Birger 

Mathisen, Arnt Åge Grande kan hjelpe til ved behov). 

Klubbhus     Astrid Røstad og Laila Hovde 

Damegruppe     Nancy Ervik og Klara Marie Uthus 

Opplæring     Fred Stabell, Paul Beaulieu, Randi                                                                                    

og Arild Myrvold      

Revisorer     Andre Hellem og Lars Oksvold 

DR ansvarlig.    Paul Beaulieu, Oddvar Pettersen  

og Ove Bones (Rolf Hovde hjelper også til). 

Valgkomité 2016: 

Vegar Sumstad, Pål Jarle Talmo, Laila Iren Veie 

 

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig styrets forslag til valgkomité for 2015, 

og takker de som stiller opp. 

  

 Dato: 20. mars 2016 Randi Myrvold 

 
Representant 1: 

 
Representant 2: 

 

 


