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SAK 1 GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE (jf. lovens § 2-5) 

(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og 
kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet 
organisasjonsledd, må man være fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært 
medlem av idrettslaget i minst 1 måned og ha gjort opp sine økonomiske 
forpliktelser til idrettslaget. 

(2) Et medlem som er arbeidstaker i et idrettslag, jf. § 2-6, har ikke 
stemmerett på idrettslagets årsmøte. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Det er          stemmeberettigede til stede, og årsmøtet er vedtaksført. 

 
SAK 2 VELGE DIRIGENT, SEKRETÆRER SAMT 2 MEDLEMMER TIL Å 

UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 

Årsmøtet skal ledes av valgt dirigent.  Dirigenten behøver ikke være medlem 
av golfklubben. 

Avhengig av antall frammøtte kan det også være praktisk å velge et 
tellekorps. 

Styrets forslag til vedtak: 

Dirigent:    

Sekretærer:    

Underskrive protokoll:    

Tellekorps:    

 

SAK 3 GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 

Innkallingen skal sendes ut minst en måned før årsmøtet og ble sendt ut 7. 
februar 2023. Saksdokumentene skal være tilgjengelige senest en uke før 
årsmøtet og var tilgjengelige på klubbens webside fra 28. februar 2023. 

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser 
som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. 
Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede 
vedtar det, ved godkjenning av sakslisten. 
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Forslag til forretningsorden: 

1. Møtet ledes av den valgte dirigenten. 

2. Protokollen føres av de valgte sekretærene som fordeler arbeidet seg 
imellom. 
 

3. Ingen kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. 
Med unntak for innlederen settes taletiden til: 5 minutter første gang 
 3 minutter andre gang 
 2 minutter tredje gang 
Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er 
det adgang til å foreslå strek. 
 

4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 

5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og inneholde 
forslagsstillerens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er 
satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller 
etter at saken er tatt opp til votering. 

6. Gyldig vedtak er truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. 

7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall 
stemmer for og imot, samt hvem som har hatt ordet i den enkelte sak. 

 
Styrets forslag til vedtak: 
Innkallingen til, samt saksliste og forretningsorden for årsmøtet 2023 i 
Randaberg Golfklubb godkjennes. 

 

 
SAK 4 BEHANDLE ÅRSBERETNING FRA STYRE OG KOMITEER 

STYRETS ÅRSBERETNING 

 

Styrets sammensetning i 2022 

Leder: Anders Myhra Nordin 
Nestleder: Einar Røinås 
Medlem: Tonje Ringen Nilssen 
Medlem: Tore Helseth Høyer 
Medlem: Mathias Femsteinevik 
Varamedlem: Monica Viste Vagle 



Innkalling årsmøte 2023   
 

5 

 

Kontrollutvalg 

Medlem: Per Blikra 
Medlem: Torbjørg Eik 
Varamedlem: Anne Kristin Leikvoll 
 

Valgkomite 

Leder: Espen Finnestad 
Medlem: Berit Sjo Jørgensen 
Varamedlem Tonje Kolnes Røinås 
 

Møtevirksomhet 

Det er avholdt 8 styremøter i perioden. 

Styret har i 2023 fokusert på å forbedre økonomien gjennom 
medlemsrekruttering, sponsorsalg, aktivitet i komitéene, styrking av 
administrasjon og sosialt fellesskap. 

 

Medlemsutvikling 

Per 31.desember 2021 hadde klubben 282 medlemmer.  
Per 31.desember 2022 hadde klubben 318 medlemmer, som gir en økning 
på 36 eller 13%. 

Fordeling medlemsgrupper med endring fra 2021 oppgitt i parentes:  

• Hovedmedlem: 143 (-21) 
• Ektefelle: 35 (-2) 
• Uten spillerett: 12 (3) 
• Student/vernepliktig: 0 (-16) 
• Unge voksne 25-30 år: 23 (23) 
• Eldre junior 20-24 år: 19 (19) 
• Junior 13-19 år: 45 (10) 
• Yngre junior 6-12 år: 11 (5) 

 

I oversikten er det tatt med: 

• Sponsormedlemmer: 18 (6) 
• Grunneier/spesialavtaler: 12 (3) 
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Medlemmer fordelt på alder og kjønn: 

 Kvinner 

2021 

Kvinner 

2022 

Menn 

2021 

Menn 

2022 

I alt 

2021 

I alt 

2022 

26 -  64 63 156 175 220 238 

20 - 25 0 0 21 22 21 22 

13 - 19 3 3 32 43 35 46 

6 - 12 4 5 2 7 6 12 

0 – 5 år 0 0 0 0 0 0 

TOTALT 71 71 211 247 282 318 

 

I 2022 ble medlemsregisteret justert med (2021 tall i parentes): 

• 92 (92) innmeldinger 
• 56 (34) utmeldinger/strøket 

Nye medlemmer består vesentlig av nye medlemmer, dvs. som tidligere ikke 
har vært medlem av klubben. Det er spesielt positivt å se mange nye i 
aldersgruppen 6 til 19 år. 

Kurset Veien til Golf og aktiv rekruttering, spesielt mot junior-klassen, har i 
stor grad bidratt til rekrutteringen. 

Styret anbefaler fortsatt fokus på tilrettelegging for og verving av juniorer og 
unge voksne tillegg til å ivareta et attraktivt medlemskap for alle 
aldersgrupper. 

 

Idrettslig aktivitet 

Antall turneringer var høyere i 2022 enn 2021, men lavere antall påmeldte 
spillere. Kategori turneringer fordelte seg som følger iht. GolfBox (2021 tall i 
parentes): 

Dame: 26 (18) 
Herre: 28 (30) 
Senior: 22 (20) 
Turnering: 11 (7) 
Totalt: 87 (80) 

Påmeldte spillere: 1291 (1512) 

Det vises til Turnerings- og aktivitetskomitéens årsrapporter for mer 
informasjon. 
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Klubbmesterskapene ble avviklet med 22 (27) deltakere i slagspill og 21 (24) 
i matchplay. 

Årets klubbmestre: 

Damer: Gro Snortheimsmoen Bergfjord 
Herrer: Atle Strandmyr 
Damer senior 50: Gro Snortheimsmoen Bergfjord 
Damer senior 66: Berit Sjo Jøegensen 
Herrer senior 50: Torgeir Tunge 
Herrer senior 66: Helge Leknesund 
Match: Thore Dypvik 

Styret gratulerer. 

Det ble også i 2022 arrangert VTG-kurs i regi av Rekrutterings- og 
Juniorkomiteen med 50 deltakere. 

Styret vil gi en spesiell takk til Berit Sjo Jørgensen og Thore Dypvik som 
avviklet kursene. 

I 2022 var klubben arrangør av store regionturneringer som Sebo 50+ og 
Region Tour Rogaland - Randaberg Open og ikke minst Narvesen Tour med 
hele 52 spillere hvor 8 fra vår klubb. Regionturneringer er viktige både for 
våre medlemmer, rekruttering og profilering av klubben. 

Klubben deltok også med ett lag i Lag-NM, 2. divisjon. Dette ble arrangert av 
Utsikten GK for klubbene i Sørvest-Norge, med resultat: 

Herrer: 6. plass av 12 lag og kvalifisert til 2 divisjon i 2023 

Styret gratulerer med innsatsen med ønske om ny deltakelse i 2023. 

 

Drift 

Klubben har også 2022 hatt ansatt daglig leder Arnstein Vik i en 70% stilling.  
I tillegg til administrasjon av klubben har daglig leder deltatt i banearbeid og 
vedlikehold av klubbens maskiner. Stillingsbrøken ble utvidet fra 60 til 70% 
for å gi ytterligere assistanse til banearbeid i høysesongen.  

Styret har i 2022 fokusert på juniorarbeidet ved å øke den organiserte 
treningen til faste dager. Klubben har utdannet Øystein Gundersen til Trener 
1, som gir et stort bidrag til juniortreningen. 

Som i 2021 ønsket styret å gi medlemmer og gjestespillere en forbedret 
opplevelse både i sitt golfspill, men også ved benyttelse av klubbhus og 
range.  Dette krever stor arbeidsinnsats både for vedlikehold av klubbens to 
baner, maskiner, administrasjonssystem, hjemmeside og betalingssystemer. 
Det er også satt i gang initiativ for å oppgradere baneinformasjon gjennom 
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avtale med GLFR. Einar Røinås har vært sentral i dette arbeidet. Applikasjon 
vil bli tilgjengelig ved sesongstart. Takk til Einar for jobben han har gjort med 
denne. Styrets planer for forbedringer reflekteres i budsjett for 2023. 

Komitéene med sine spesialområder har viktige støttefunksjoner for driften 
av klubben.  Oppslutningen om komitédeltakelse viser en nedadgående 
trend. Styret gjentar henstillingen til medlemmene om å ta ansvar ved å stille 
opp i komitédeltakelse. 

Vår golfklubb er i det vesentlige drevet på dugnad.  Som tidligere år er det 
noen gjengangere som legger ned en uvurderlig innsats for klubben. Styret 
vil i år som i fjor trekke frem Berit Sjo Jørgensen for sin innsats i VTG-
opplæringen og damegolfen, Thore Dypvik for VTG-opplæringen og 
rekruttering av yngre medlemmer, Ivar Lye for sin store innsats og bidrag til 
bane- og utstyrsvedlikehold, Roy Tunge for sin innsats med stell av 
korthullsbanen og driving rangen og Øystein Gundersen for juniortreningen.  
Klubben ved styret er veldig takknemlig for denne innsatsen. 

 

Banen 

Bane og greener har også 2022 holdt god standard gjennom godt stell av 
dyktig banemannskap. Greenkeeper med frivillig og uvurderlig assistanse fra 
Ivar Lye, Roy Tunge og daglig leder Arnstein Vik har gjort dette mulig.  En 
stor takk til disse. 

Vannhinder ved fairway 2 holder ikke på vannet.  Steinbelegningen i hullets 
rand er også en sikkerhetsrisiko med fare for ball-rikosjetter. Hinderet 
fremstår som lite hensiktsmessig som vannhinder.  Flere alternative 
endringer har vært vurdert uten konklusjon. 

Hullinformasjon ved hvert utslagssted vil nå bli etablert som et produkt fra 
GLFR. 

Klubbens klippemaskiner har fungert godt og gir gjennom sin effektivitet og 
kyndige bruk gode og fine baneforhold.  Alderen på noen av maskinene tilsier 
at en plan for utskifting nærmer seg. En lite brukt traktor ble innkjøpt i 2022. 
Med kjøpet fulgte det også en greenlufter til erstatning for den som ble 
kondemnert i 2021.  Traktoren er et godt supplement til klubbens tilårskomne 
flerbruksmaskin. Beklageligvis oppstod det en skade på traktoren som 
påførte klubben en relativ stor utgift. 

 

Bygninger 

Klubben leier klubbhus og et lagerbygg/verksted med tilhørende toalett og 
kontor/oppholdsrom for baneansatte.  
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Klubbhuset trenger fortsatt både utvendig og innvendig maling.  Dette er 
viktige tiltak for å bevare verdier og ikke minst anseelse og respekt til 
medlemmer, gjestespillere og eier. 

Lagerbygg/verksted med tilhørende lovpålagt skifterom, toalett og 
kontor/oppholdsrom for baneansatte trenger vedlikehold og oppgradering. 

Overbygning på utslag på driving range er klubbens eget bygg.  Bygget er 
attraktivt og gir en relativ god funksjon for brukerne. Nytt lysanlegg er ønsket 
for lavere strømforbruk og automatisk slukking, samt nye avstandsmerker og 
sikteblinker. 

Ytre miljø 

Det er ikke registrert skader på personer 2022.  Klubbens aktivitet påvirker i 
beskjeden grad det ytre miljøet.  Det legges vekt på å benytte miljøvennlige 
innsatsfaktorer. Kravene til rapportering, kildesortering av avfall og benyttelse 
av stadig mer miljøvennlige produkter er økende.  Dette krever opplæring og 
oppdatering av klubbens banemannskap og administrasjon. 

Klubben er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. 

Ansatte og arbeidsmiljø 

Styret prioriterer arbeidsmiljø og sikkerhet ved utøvelsen av klubbens 
aktiviteter.  Banevedlikeholdet er intenst i spillesesongen, som fordrer 
ordnede arbeidstidsforhold, ergonomiske og sikre arbeidsprosesser.  Styret 
mener at dette er ivaretatt gjennom avtaler og anskaffelse og vedlikehold av 
arbeidsmaskiner.  Styret vil prioritere revisjon av klubbens styringssystem for 
å sikre samsvar med arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. 

Bortgang av æresmedlem 

Det var med vemod klubben mottok meldingen om vårt æresmedlem Hans 
Kristian Eckhoffs bortgang den 31. januar. Vi har mistet en av ildsjelene til 
klubben, som gjennom sin ufortrødende innsats har bidratt til at vi fortsatt 
spiller golf på Tungenes. Mange takk til Hans Kristian, som fortsatt vil leve i 
klubbens minne. 

Økonomi 

Inntektene for 2022 har vært relativt gode, men noe lavere enn for 2021. 
Samtidig har utgiftene økt grunnet generell høy prisstigning på drivstoff og 
gjødsel, reparasjoner på utstyr og fullt år med deltidsansatt daglig leder. 
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Budsjettet for 2022 tok for stor høyde på inntekter, særlig fra salg av 
greenfees, range og sponsorer. Styret med administrasjon så forholdsvis 
tidlig den negative resultatutviklingen og igangsatte fokus på 
kostnadsbesparelser. Likevel ble resultatet for 2022 beklageligvis negativt.   

Det er positive tegn på at golfinteressen holder seg også etter pandemien, 
men med en flatere utvikling. Dette reflekteres også gjennom klubbens 
medlemsmasse ved inngangen til 2023.  Ikke minst at flere unge viser 
interesse for golfsporten med nye juniormedlemmer som resultat.  Styret ser 
behovet for høyt fokus på å bevare og videreutvikle den lokale golfinteressen 
gjennom driften av klubben. Klubben har ikke hatt Pro i 2022. 

Driften av golf-shopen ble i 2020 satt bort gjennom avtale med Thore Dypvik.  
Shopen selger kun golfutstyr og klær, samt gir råd til medlemmer og andre 
kunder.  Andre kioskvarer er solgt av klubben gjennom selvbetjent 
betalingssystem. 

Tallene viser at betalinger til klubben utføres i økende grad via selvbetjente 
betalingssystem og medlemskontingenter via NorKred. Bruken av kontanter 
er snart borte, noe følgende statistikk viser: 

Bank: 62% (55%) 
Vipps: 19% (20%) 
Kortterminal golfshop: 12% (17%) 
Kortterminal ballmaskin: 6% (7%) 
Kontanter: <1% (<1%) 

Styret vil vurdere omlegging til digitale betalingssystem for greenfees ved 
starttidsbestilling og andre produkt når der dette er formålstjenlig. 

Golfshopen gir et verdifullt bidrag til klubben gjennom sin markedsføring og 
tiltrekking av kunder utenfor det lokale miljøet. Styret takker Thore for dette 
flotte bidraget.  

Styret og daglig leder vil i 2023 ha et større fokus på å øke klubbens 
sponsorinntekter. 

Klubben har p.t. ingen lån, men en leasingavtale på maskiner med utløp i 
2024. 

Den frivillige innsatsen fra medlemmene har bidratt til å holde utgiftene nede.  
En stor takk til dem for det. 

Årsregnskapet for 2022 gjøres opp med et resultat på -kr 173 020 mot 
budsjettert kr 6 492. 

Styret mener at klubbens økonomi er marginal med behov for økte inntekter 
for vedlikehold og fornyelser av utstyr og fasiliteter.  Tett kostnadsoppfølging 
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med en nøktern drift vil godskrives klubbens anseelse og vil være avgjørende 
for en positiv drift og styrking av klubbens egenkapital. 

Styret anbefaler at årets underskudd dekkes av klubbens egenkapital. 

Styret takker utvalg, enkeltmedlemmer, ansatte og sponsorer for støtte, 
innsats og godt samarbeid i 2022. 

Anders Myhra Nordin Einar Røinås Tore Helseth Høyer 
Styreleder Nestleder Medlem 

Tonje Ringen Nilssen Mathias Femsteinevik 
Medlem Medlem 



Innkalling årsmøte 2023   
 

12 

UTVALG OG KOMITÉENES ÅRSBERETNING 
 

Turnerings- og aktivitetskomitéen (TAK) 

Grunnet heller dårlig oppslutning om turneringskomitéen de sener årene, vedtok 
årsmøtet i 2021 å slå sammen herre-, dame- og seniorkomitéen til en ny felles 
turnerings- og aktivitetskomité. Komitéens årsberetning er delt inn ansvarsområdene 
for de tidligere komitéene som følger: 

Seniorene 

Medlemmer: Olav Hamre 
Gerd Anny Hamre 

Seniorene fortsatte sine ukentlige torsdagsturneringer, etter ønsker fra 
medlemmene. Det er fortsatt ønske om at disse fortsettes. 

Turneringer: 

Det er arrangert 19 turneringer i perioden april – oktober. Tre turneringer avlyst som 
følge av dårlig vær. 

Antall turneringsdeltakere: 

Damer: 55 
Herrer 245 
Totalt 300 

Sponsorer: 

Seniorene har også i 2022 hatt meget god kontakt med lokale selskaper. Denne 
kontakt er meget viktig og tilfører klubben mye «Goodwill» i lokalmiljøet. 

Vi har også dette året fått mange flotte premierings gaver. Mottakelsen vi får når vi 
er ute og «tigger» støtte til vår aktivitet, er veldig positiv. Seniorene fikk ordnet 
spalteplass i Bygdebladet, hvor vi takket dem for sin flotte SENIORGOLF deltakelse 
i Randaberg Golfklubb. 

VI TAKKER SPONSORENE FOR ALL STØTTE TIL SENIORGOLFENS 
AKTIVITETER I 2022. 

Regnskap: 

Regnskap er overført daglig leder Arnstein Vik for hver turnering. Eget regnskap 
fremlegges av Arnstein Vik og er som følger: 

Overført fra 2021: kr 6 878,62 
Turneringsavgift Vipps: kr 12 550,00 
Turneringsavgift kontant: kr 2 730,00 
Premier og sosialt: -kr 7 356,75 
Gebyr: -kr 368,00 
Konto per 31.12.2022: kr 14 433,87 
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Damene 

Medlemmer: Torbjørg Eik 
Sissel Eltervåg 
Kari Pettersen Goa 
Berit Sjo Jørgensen 

Det er avholdt komitemøter i forbindelse med turneringene og kontakt via 
mail/telefon. 

Planlagt sesong 23.03 - 5.10, siste avholdt 21.09. 

Det var satt opp 26 turneringer for sesongen, 4 av dem avlyste pga. dårlig 
vær og få påmeldte. Totalt 150 påmeldte til årets turneringer, som er noe 
høyere enn 2021 sesongen. 16 damer deltok på OOM, endelig resultat: 

1. Berit Sjo Jørgensen 
2. Torbjørg Eik 
3. Gro Bergfjord 
4. Evelyn Aarestad 
5. Hanna Furustøl 

Nytt for sesongen var registrering av birdie på dameturneringen. 

Avslutning på Små Øyeblikk etter sesongen med premieutdeling for OOM og 
utdeling av Birdie Pin.  
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Herrene 

Medlem: Einar Røinås 

I 2022 ble det satt opp 28 «Herrenes Aften» turneringer fra 29.3 til 11.10.22 
med 547 påmeldte deltakere. Dette gir et snitt på ca.20 deltakere per 
turnering, noe vi er stolte over. 

Interessen har vært god hele sesongen med deltakelse også av spillere fra 
andre klubber. Turneringene har tatt inn kr 27 350 i turneringsavgift hvor kr 
14 000 er utbetalt i premier i form av gavekort i golfshopen.  Både inntekter 
og utgifter er medtatt i klubbens årsregnskap. 

Spillformatet er slagspillturnering med hcp.  Dette formatet er inkluderende 
for alle aldersgrupper. 

«Herrenes Aften»-turneringene er en populær aktivitet med høy 
miljøskapende faktor.  

 

Resultat OOM 2022: 

1. Jostein Nordin 
2. Sveinung Lein 
3. Helge Leknesund 

 

Rekrutterings- og juniorkomitéen (JRK) 

Medlemmer: Berit Sjo Jørgensen 
 Tore Helseth Høyer 
 Øystein Gundersen 

Øystein Gundersen fikk ansvaret for treninger for både knøtte og juniorer. 

Det er gjennomført 7 treninger fra uke 19 til uke 26 
Det er gjennomført 3 treninger fra uke 33 til uke 35 
Til sammen 10 treninger med både knøtter og juniorer. 

Treninger har i stor grad vært fordelt på puttinggreen, drivingrange og 
korthullsbanen. 

Knøttene og juniorene har deltatt på Narvesen turnering når den var på 
Randaberg golfklubb, med rekordstor deltakelse. Hele 8 stykker deltok fra 
treningsgruppa vår. 

Det har vært økende deltakelse på både knøtte og junior golf gjennom hele 
sesongen. 

Totalt har vi vært ca 20 innom treningene, der vi har fått flere av disse som 
nye medlemmer i klubben. 
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Noe av det mest positive er at flere av foreldrene engasjerer seg i barnas 
interesse og har selv begynt å spille golf og melde seg inn i klubben vår. 

Mål for sesongen 20223 

Gjennomføre 10-15 treninger. 
Delta på flere turneringer i regionen. 
Vekst i medlemsmasse på både knøtt og junior. 
Skape et aktivt miljø for yngre spillere i Randaberg golfklubb 

VTG startet opp 28.mars, avsluttet 14.oktober med tilsammen 50 deltakere. 

Instruktører: Thore Dypvik og Berit Sjo Jørgensen 

Som tidligere avholdes kursene etter NGF sine anbefalinger, med tre kvelder 
grunnleggende golfferdigheter og avsluttes med en kveld med banespill og 
regler. Kursdeltakerne har gjennomført digitalt regelkurs med avsluttende 
prøve. 

Det var overvekt av deltakere under 30 år .  Mange meldte seg inn i 
Randaberg golfklubb etter kurset. 

Kursavgiften har vært kr.700,- hvorav kr.500,- som ble refundert ved 
innmelding i Randaberg golfklubb. 

Det er et stort behov for at flere kan holde kurs for klubben. 

 
Bane- og dugnadskomitéen (BD) 

Medlemmer: Ivar Lye 
Reidar Vistnes 
Kurt Inge Håland 
Jostein Nordin 
Mathias Femsteinevik 
Palle Birk Pedersen 
Jack Vistnes 
Thore Dypvik, faglig støttemedlem 

Ingen rapport. 

 

Styrets forslag til vedtak: 
De fremlagte beretninger godkjennes. 
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SAK 5 BEHANDLE KLUBBENS REGNSKAP I REVIDERT STAND 

Se vedlegg: 

− Årsregnskap for 2022
− Revisjonsberetning 2022

Styrets forslag til vedtak: 

Det fremlagte regnskap for Randaberg Golfklubb for regnskapsperioden 
01.01. – 31.12.2022 med tilhørende beretning fra revisorer godkjennes. 

SAK 6 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

Forslagstiller: Styret 2022 

For å få en ens praksis for turneringsinntekter foreslås følgende: 

1. 30% av turneringsavgiften går til premiering.
2. 30% av turneringsavgiften kan benyttes til sosialt arrangement
3. 40% av turneringsavgiften tilfaller klubbens drift
4. Turneringsansvarlig skal rapportere spesifisert regnskap etter hver 

turnering til daglig leder. Alle utgifter skal dokumenteres med 
kjøpskvittering.

Styrets forslag til vedtak: 

Praksis for disponering av turneringsinntekter med forslått prosedyre vedtas. 

SAK 7 FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENTER 

Ifølge revidert lov norm § 10, punkt (3)11, skal årsmøtet fastsette 
medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 
fastsette treningsavgift. 

Styrets forslag til vedtak: 

Årskontingenter for 2024 settes til: 
Hovedmedlem: kr. 5 900,- 
Ektefellemedlem/partner: kr. 3 750,- 
Unge Voksne – Året en fyller 25-30: kr  3 000,- 
Eldre junior – Året en fyller 20-24: kr 1 500,- 
Junior – Året en fyller 13-19: kr  600,- 
Yngre junior – Året en fyller 6-12: kr 200,- 
Fjernmedlem uten spillerett: kr. 795,- 
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SAK 8 VEDTA KLUBBENS BUDSJETT 

 

 
 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Det fremlagte budsjett for 2023 godkjennes. 

  

Budsjett
2022

Resultat
2022

Budsjett
2023

Drifsinntekter oog driftskostnader
Salgsinntekt 473 000 383 694 375 000
Annen driftsinntekt 2 300 600 2 068 550 2 258 930
Sum driftsinntekter 2 773 600 2 452 244 2 633 930

Varekostnad 42 000 42 699 0
Lønnskostnad 975 552 933 991 1 000 616
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 33 750 29 310 12 500
Annen driftskostnad 1 717 006 1 621 934 1 550 125
Som dirfstkostnader 2 768 308 2 627 934 2 563 241

Driftsresultat 5 292 -175 690 70 689

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 1 200 2 670 2 500
Resultat finansposter 1 200 2 670 2 500

Resultat før skattekostnad 6 492 -173 020 73 189
Resultat 6 492 -173 020 73 189

Årsresultat 6 492 -173 020 73 189

Overføringer
Avsetning til annen egenkapital 6 492 -173 020 73 189
Sum overføringer 6 492 -173 020 73 189
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SAK 9 VALG 

 

Valgkomitéens forslag: 
 
Styret 

Tore Helseth Høyer Leder 1 år  
Mathias Femsteinevik Nestleder 1 år 
Kristin Marie Aas Nordin Medlem 2 år 
Stian Finnestad Medlem 2 år 
Morten Simonsen Medlem 2 år 
Jan Erik Vinkfjord Medlem 2 år 
Monica Viste Vagle Varamedlem Ikke på valg 

 
Leder og nestleder velges separat. 
 
Kontrollutvalg 

Per Blikra Medlem 1 år 
Torbjørg Eik Medlem 1 år 
Anders Myhra Nordin Varamedlem 1 år 

 
Styrets forslag til: 
Valgkomité 

Einar Røinås Leder 1 år 
Tonje Ringen Nilssen Medlem 1 år 
 Medlem 1 år 
 Varamedlem 1 år 

 
Komitéer og utvalg utnevnes av styret.  Det henstilles til årsmøtets deltakere å 
stille seg til disposisjon. 
 
Forslag til vedtak: 

Valg til styre, kontroll- og valgkomitéer vedtatt. De andre komitéene suppleres 
ved oppnevning av styret. 

 



Innhold:

Resultatregnskap
Balanse
Noter 
Styrets årsberetning

Utarbeidet av: Rogaland Regnskap AS, Postboks 167, 4096 Randaberg

Årsregnskap for 2022

Randaberg Golfklubb
Tungenesveien 181, 4071 Randaberg

Org.nr. 984 545 029



Resultatregnskap
Randaberg Golfklubb

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2022 2021

Salgsinntekt 383 694 450 877
Annen driftsinntekt 2 068 550 2 112 106
Sum driftsinntekter 2 452 244 2 562 983

Varekostnad 42 699 39 436
Lønnskostnad 4, 5 933 992 755 653
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 1 29 310 14 789
Annen driftskostnad 6 1 621 934 1 534 153
Sum driftskostnader 2 627 935 2 344 032

Driftsresultat -175 690 218 951

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 2 670 1 165
Resultat av finansposter 2 670 1 165

Resultat før skattekostnad -173 020 220 116
Resultat -173 020 220 116

Årsresultat -173 020 220 116

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital -173 020 220 116
Sum overføringer -173 020 220 116

Randaberg Golfklubb Side 1



Balanse
Randaberg Golfklubb

Eiendeler Note 2022 2021

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 151 669 25 244
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 24 081 13 111
Sum varige driftsmidler 175 750 38 355

Sum anleggsmidler 1 175 750 38 355

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 67 700 73 392
Andre kortsiktige fordringer 64 953 23 562
Sum fordringer 132 653 96 954
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 1 680 5 568
Sum investeringer 1 680 5 568

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 365 990 662 519

Sum omløpsmidler 500 323 765 041

Sum eiendeler 676 073 803 396

Randaberg Golfklubb Side 2



Balanse
Randaberg Golfklubb

Egenkapital og gjeld Note 2022 2021
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 439 371 612 391
Sum opptjent egenkapital 439 371 612 391

Sum egenkapital 7 439 371 612 391

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 83 413 62 148
Skyldig offentlige avgifter 74 414 65 889
Annen kortsiktig gjeld 78 876 62 968
Sum kortsiktig gjeld 236 702 191 005

Sum gjeld 236 702 191 005

Sum egenkapital og gjeld 676 073 803 396

                                        
                                        

Randaberg Golfklubb Side 3



Regnskapsprinsipper

 Note 1 Anleggsmidler

Type anleggsmiddel
Maskiner og 

utstyr Anlegg Totalt

Anskaffelseskost 01.01. 160 744        5 430 427     5 591 171     
Tilgang 166 705        -                166 705        
Avgang -47 733         -                -47 733         
Anskaffelseskost 31.12. 279 716        5 430 427     5 710 143     

Akkumulerte avskrivninger 31.12. -38 688         -5 430 427    -5 469 115    
Akkumulerte nedskrivninger 31.12. -                -                
Balanseført verdi pr. 31.12. 241 028        -                241 028        

Årets avskrivninger 29 311          -                29 311          
Årets nedskrivninger -                -                

Avskrivning på anlegget følger nedbetalingsplanen på lånet. 

 Note 2 Fordringer og gjeld

Dette år
Fordringer med forfall > 1 år 0
Langsiktig gjeld med forfall >5 år 0

Noter 2022
Randaberg Golfklubb

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

a) Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet. Ved salg av varer er dette leveringstidspunktet. Tilsvarende for tjenester skjer 
inntektsføring etterhvert som de leveres. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme 
periode som tilhørend inntekter inntektsføres.

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster
som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste 
verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

c)  Anleggsmidler/Langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler  bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler 
balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved 
verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i 
bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen 
ikke lenger er til stede.

e)   Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres 
på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke antatt tap.

Side 4



Noter 2022
Randaberg Golfklubb

 Note 3 Bankinnskudd

Dette år Forrige år
Bundne skattetrekksmidler: 29 993 33 718

 Note 4 Lønnskostnader

Lønnskostnader Dette år Forrige år

Lønn 793 343 647 417
Arbeidsgiveravgift 117 218 94 997
Pensjonskostnader 19 875 13 127
Andre lønnsrelaterte ytelser 3 555 111
Sum 933 992 755 653

I gjennomsnitt har det i løpet av regnskapsåret vært 1,5 fast ansatt.

 Note 5 Obligatorisk tjenestepensjon

Klubben er pliktig til å ha en obligatorisk tjenestepensjon og har opprettet en pensjonsordning som oppfyller 
kravene i loven.

 Note 6 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Personer Dette år

Daglig leder 289 004
Styre 0
Revisor 0
Reguleringskostnader 0
Sum 289 004

 Note 7 Egenkapital

Annen
Egenkapital Sum

Egenkapital pr 01.01 612 391 612 391
Årets resultat -173 020 -173 020

0
Egenkapital pr 31.12 439 371 439 371

Side 5



Styrets årsberetning 

Inntektene for 2022 har vært relativt gode, men noe lavere enn for 2021.Styret mener at 
klubbens økonomi er marginal med behov for økte inntekter for vedlikehold av fornyelser av 
utstyr og fasiliteter. Tett kostnadsoppfølging med en nøktern drift vil godskrives klubbens 
anseelse og vil være avgjørende for en positiv drift og styrking av klubbens egenkapital. 

Styret anbefaler at årets underskudd dekkes av klubbens egenkapital. 

,�L/4,t 
Anders Myhra Nordin 

Styreleder 

Tonje Ringen Nilssen 

Medlem 
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Einar Røinås 

Nestleder 

M�L� 
Medlem 

-zJ'� 
Tore Helseth�er 

Medlem 






