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SAK 1 GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE 

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem 
av klubben i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan 
møte eller avgi stemme ved fullmakt (§6 i vedtektene). 

 

Vedtak: 

Det er    30     stemmeberettigede til stede, og årsmøtet er vedtaksført. 

 

 

SAK 2 GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 

Innkallingen skal sendes ut minst en måned før årsmøtet og ble sendt ut 4. 
februar 2016. Saksdokumentene skal være tilgjengelige senest en uke før 
årsmøtet og var tilgjengelige på klubbens webside fra 25. februar 2016. 

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag og lovendringer som ikke er oppført 
på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de 
stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten. 

 

Forslag til forretningsorden: 

1. Møtet ledes av den valgte dirigenten. 

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

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. Med unntak av lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 
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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. 

 
Vedtak: 
Innkallingen til, samt saksliste og forretningsorden for årsmøtet 2016 i 
Randaberg GK godkjennes. 

 
 
SAK 3 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. 

Vedtak: 

Dirigent: Hans Kristian Eckhoff 

Sekretærer: Gro S Bergfjord               Main Thomassen 

Underskrive protokoll: Anne Kristin Leikvoll        Bjørg Sissel Eltervåg 

Tellekorps: Berit Sjo Jørgensen         Bente Rinaldo 

 
SAK 4 BEHANDLE ÅRSBERETNING FRA STYRE OG KOMITEER 

STYRETS ÅRSBERETNING 

 

Styrets sammensetning i 2015 

Leder: Arnstein Vik 
Nestleder: Trine Walbækken 
Styremedlem: Magnar Hellevik 
Styremedlem: Arild Hestvik 
Styremedlem: Irma Anneli Saksi Thorsen 
Varamedlem: Eirik Sæbø 
Varamedlem: Ubesatt 

 

Revisorer 

Knut O. Simonsen 
Gro Snortheimsmoen Bergfjord 
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Valgkomite 

Leder: Haakon Haaland 
Medlem: Britt Schie Kolnes  
Medlem: Palle Birk Pedersen 
Varamedlem: Turid Tunge 

 

Utvalg og komiteer oppnevnt av styret 

 

Arbeidsutvalg 

Har bestått av: 
Olav Hamre: Utvalgsmedlem 
Hans Kristian Eckhoff: Utvalgsmedlem 

Arbeidsutvalget har hatt som hovedoppgave å følge opp arbeidet med 
sykkel- og gangsti til Tungenes. Utvalget avsluttet sitt arbeide etter at avtale 
for kompensasjon for utvidelse av parkeringsplass og nytt treningsområde 
var inngått.  Utvalget har oppnådd gode avtaler for klubben.  Styret takker 
utvalget for godt gjennomført arbeid. 

 

Møtevirksomhet 

Det er avholdt 10 styremøter og ett ekstraordinært årsmøte i perioden. I 
tillegg er det holdt to fellesmøter med alle utvalgene og to møter med 
valgkomiteen. 

 

Medlemsutvikling 

Per 31.desember 2014 hadde klubben 317 medlemmer.   

Utviklingen av medlemsmassen er negativ. Det er nærliggende å tro at 
hovedårsakene til denne trenden er generell nedgang i interessen for golfspill 
og dårligere tider. 

Per 31.desember 2015 hadde klubben 282 medlemmer, en nedgang på 35 
fra året før. Endring i parentes: 

• Hovedmedlem: 162 (-8) 
• Ektefelle: 48 (-4) 
• Uten spillerett: 17 (-15) 
• Student/vernepl.: 18 (1) 
• Junior 13-19 år: 11 (-10) 
• Knøtt 6-12 år: 2 (2) 
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I oversikten er det tatt med: 

• Sponsormedlemmer: 15 (2) 
• Grunneier/spesialavtaler: 9 (-3) 

 

I 2015 hadde klubben: 

• 46 utmeldelser 
• 11 innmeldelser 

 

Medlemmer fordelt på alder og kjønn: 

Alder Kv. 

2013 

Kv. 

2014 

Kv. 

2015 

M 

2013 

M 

2014 

M 

2015 

I alt 

2013 

I alt 

2014 

I alt 

2015 

70 -  23 28 34 44 48 52 67 76 86 

55 - 69 47 36 29 71 66 56 118 102 85 

40 - 54 20 20 16 46 47 38 66 67 53 

26 - 39 1 0 2 25 25 22 26 25 25 

20 - 25 0 0 0 16 27 21 16 27 21 

13 – 19 1 1 1 19 17 9 20 18 10 

0 – 12 0 0 1 0 2 1 0 2 2 

TOTALT 92 85 83 221 232 199 313 317 282 

 

Statistikken viser at det store frafallet det siste året er menn.  Den viser også 
kun økning av antall medlemmer i alderen 70+.  Økningen i den øvre 
aldersgruppen og en kraftig nedgang i gruppene 13-19 og 20-25 år viser at 
klubben har en stor utfordring med rekrutteringen. 

For å bedre på situasjonen har klubben gjennomført opplæring av fire 
instruktører til Veien til Golf-kurs (VTG), hvor en av disse siden har meldt 
overgang til annen klubb.  Instruktørene har uført flere kurs allerede, samt at 
klubben har kjøpt inn flere kurspakker fra NGF og er klar til å gjenoppta 
kursingen ved sesongstart.   

Oppfølging av nybegynnere og høy-handicapere er av stor viktighet både ved 
rekrutteringen og opprettholdelse av golfinteressen til medlemmene.  Dette 
arbeidet i tillegg til utvikling av produkter i markedsføringen av klubben må 
prioriteres.  I den sammenheng foreslo styret i 2015 å prøve-innføre 
fotballgolf.  Grunnet stor motstand fra medlemmer og situasjonen med det  
pågående arbeidet med sykkel- og gangstien, vedtok styret å utsette 
prøveinnføringen. 
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I 2015 var det budsjettert med 45 nye medlemmer, som vi dessverre var 
langt fra å oppnå.  For 2016 er det budsjettert med 38 nye medlemmer med 
hovedvekt på knøtt og juniorer, men også flere hovedmedlemmer.  

Som for 2014 har flest nye medlemmer blitt vervet gjennom kurset Veien til 
Golf. Styret anbefaler samme hovedstrategi for verving i 2016, i tillegg til aktiv 
verving av juniorer. 

 

Idrettslig aktivitet 

Junioraktiviteten har i 2015 dessverre vært mye dårligere enn ønsket.  Det 
ble invitert til treninger i vårsesongen med kun et fåtall oppmøtte. Felles-
treninger med Sola Golfklubb ble også tatt initiativ til, der juniorer med 
dobbelt medlemskap kunne få godtgjort kr 1000 mot å stå som hovedmedlem 
i RBGK.  Dette tilbudet ble ikke benyttet. 

2015 var igjen et rekord-aktivt år med totalt 70 turneringer på klubbens 
turneringsliste, hvor 23 var dame-, 15 herre- og 14 seniorturneringer.  Nytt av 
året var de populære ”Herrenes Aften-turneringene”, som viste at klubben 
her hadde en udekket turneringsgruppe. Igjen viser dette at RBGK er et aktivt 
idrettslag når det gjelder turneringer, men og at det er et ønske om å utføre 
golfsport i Randaberg. 

Klubbens største og mest prestisjetunge turneringer i 2015 var: 

• Klubbmesterskapet slagspill: 
o Damer: Turid Tunge 
o Herrer: Knut Nessler Andersen 

• Klubbmesterskapet matchplay: 
o Karl Ingvar Håland 

• Klubbmesterskapet slagspill senior: 
o Damer: Gerd Anny Hamre 
o Herrer: Knut Nessler Andersen 

• Rogalandgolf 50+, 70 påmeldte 
• Rogaland DameTour, 58 påmeldte 
• Region Tour Rogaland – Randaberg Open, 43 påmeldte 
• Pink Cup, 37 påmeldte 
• Junior Tour 

RBGK har igjen i 2015 høstet anerkjennelse fra spillere og dommere for 
effektive og profesjonelt gjennomførte turneringer, hvor banen har fremstått 
godt stelt. Store turneringer er god markedsføring og er derfor viktige for 
klubben.  Det må også fremheves det viktige bidraget Pink Cup og andre 
turneringer i regi av damekomiteen til inntekt for brystkreft-saken på totalt kr 
18 769.  Turneringskomiteen, funksjonærer og banemannskaper skal ha stor 
takk for godt arrangerte turneringer. 
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Klubben har, av økonomiske årsaker, heller ikke i 2015 hatt egen Pro. 
Løsningen har også i år vært basert på frivillig innsats fra medlemmene, 
spesielt ved VTG-kursene. Styret vil gi en spesiell takk til 
Rekrutteringskomiteen som avviklet kursene. 

 

Drift 

Klubben har ikke hatt egen administrasjonsleder.  Funksjonen har derfor vært 
ivaretatt av styret.   

Styret ser at det er behov for en administrasjonsleder, om enn ikke i full 
stilling.  Dette for å gi service til medlemmene, men også som et 
kommunikasjonsledd mellom klubb, region og forbund. Fraværet av 
administrasjonsleder resulterer i stor belasting på mange tillitsverv.  En 
deltidsstilling ble utlyst på klubbens hjemmeside, uten at riktig kandidat ble 
funnet til stillingen.  Styret har ikke funnet midler til å kunne forslå en slik 
stilling for 2016. 

RBGK har et stort antall medlemmer, som legger ned en uvurderlig innsats 
for klubben. Klubben ved styret er meget takknemlig for denne 
dugnadsånden. Det er ikke til å komme bort fra at mange av dem som har 
bidratt en stund, trenger avløsning da det for 2016-sesongen har vist seg 
ytterst vanskelig fylle klubbens komiteer og styre. 

 

Banen 

Etter en kald vår har banen i 2015 fremstått finere enn noen gang takket 
være kyndig stell og administrasjon fra greenkeeper Thore Dypvik.  Dette 
året som tidligere år har klubben nytt godt av frivillig innsats fra seniorene til 
klipping av banen og banekomiteens stell av bunkere. Tungenes Golfbane 
har igjen i 2015 høstet anerkjennelse fra medlemmene og gjestespillere for 
gode baneforhold.  

Styret ønsker å videreføre målsetningen om fin bane.  Dette vil kreve fortsatt 
høy innsats av banemannskap og en effektiv maskinpark.  Klubben 
investerte i ny roughklipper i 2015, noe som har resultert i et mer effektivt 
banestell og lavere vedlikeholdskostnader.  Mest hele den resterende 
maskinparken er fra 2003, altså 13 år gammel.  Noen av maskinene krever et 
stadig større vedlikehold.  Styret ser at det er behov for å skifte ut 
fairwayklipper og gjerne supplert med en ny greenklipper.  Begge maskinene 
er kritiske for banevedlikeholdet.  Grunnet utsiktene til lavere inntekter for 
2016, anbefaler styret å vente til 2018 med denne investeringen da klubben i 
2017 vil betale siste avdraget på sitt gjeldsbrevlån til banken. 

I 2015 og frem til april 2016 vil arbeidet med anleggelse av gang- og sykkelsti 
til Tungenes bli utført.  Dette har gått litt på bekostning av banens arealer og 
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spesielt utslagsted nr. 12.   Klubben ved arbeidsutvalget, har forhandlet med 
Vegvesenet om erstatning. Det er oppnådd tilfredsstillende økonomisk 
kompensasjon på kr 400 000 (250 000 + 150 000 innbet. hhv. 2014 og 2015) 
til flytting av utslagsted og sikring mot gang- og sykkelstien.  Senere ble det 
fremforhandlet kompensasjon på kr 690 000 for omlegging av 
parkeringsplass ved klubbhuset og treningsgreen da denne delvis vil måtte 
vike for ny parkeringsplass.  Styret er veldig fornøyd med 
forhandlingsresultatet og vil atter takke arbeidsutvalget ved Hans Kristian 
Eckhoff og Olav Hamre for vel gjennomførte forhandlinger. 

Forespørsel for arbeidet med omleggingen av parkeringsplassen er sendt til 
seks kvalifiserte entreprenører, med svarfrist 1. mars. Ferdigstillelse med 
asfaltering er planlagt senest 1. mai 2016. 

 

Ytre miljø 

Det er ikke registrert skader på personer eller utstyr i 2015.  Klubbens 
aktivitet påvirker det ytre miljøet i beskjeden grad.  Det legges vekt på å 
benytte miljøvennlige innsatsfaktorer. 

Klubben er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. 

 

Ansatte og arbeidsmiljø 

Styret er opptatt av at innsatsen med å forbedre klubbens renomè ikke skal 
gå på bekostning av de ansattes ve og vel.  Klubben bevilget og har 
gjennomført sprøytekurs for green keeper. Videre har klubben gjennom 
anskaffelse av ny roughklipper forbedret de ergonomiske forholdene for 
banemannskapet. 

 

Økonomi 

2015 har vært et resultatmessig heller dårlig år for klubben.  Dette kan i 
hovedsak tilskrives sviktende driftsinntekter da utgiftssiden er betydelig 
redusert mot budsjettert.  Reduksjonen i utgiftene kan i hovedsak tilskrives 
mindre forbruk på tilbakestillingen av banen og sikring mot sykkel- og gangsti 
enn estimert.  Sikringsgjerdet mot s/g-sti er betalt og ligger på lager inntil 
passende tidspunkt for oppsetting før sesongstart. Natursteinsmur ved 
parkeringsplass er også betalt. 

Årsregnskapet for 2015 gjøres opp med et underskudd på kr 207 895.  Av 
gjenværende refusjoner for gang- sykkelsti er kr 760 000 avsatt til 
parkeringsplass og nytt treningsfelt. Egeninnsats gjennom dugnad vil 
selvsagt redusere behovet for trekk på avsetningene. 
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Golfshopen oppnådde ikke helt budsjetterte inntekter, men gikk likevel med 
et solid salgsmessig overskudd, om en ser bort lønnskostnadene. Styret 
anbefaler videreføring av fjorårets åpningstider da golfshopen er viktig for 
markedsføringen av klubben. Ikke minst for salg av greenfees og 
medlemskap.  Det ligger også et potensiale i en ytterligere inntektsøkning 
gjennom en moderat utvidelse av vareutvalget. 

Styret anbefaler at årets underskudd dekkes av klubbens egenkapital. 

Styret takker utvalg og ansatte for innsatsen og godt samarbeid i 2015. 

 

Hedersbevisning – Æresmedlemskap i RBGK 

I erkjennelse av sin oppforende innsats for Randaberg Golfklubb, har styret 
vedtatt å forære klubbens høyeste utmerkelse  - Æresmedlem av Randaberg 
Golfkubb - til Hans Kristian Eckhoff. 

I følge arkivet har Hans Kristian vært medlem av klubben siden år 2000.  Han 
har deltatt i flere utvalg, og med sin kyndige og klare fremstilling bidratt til å 
løse mange og viktige saker for klubben.  Det kan nevnes at han var en viktig 
støtte i en vanskelig tid med utarbeidelse av ulike overlevelsesmodeller. 

Sammen med sin kjære fru Diddi, med flere, bidro de begge økonomisk for å 
redde klubben fra konkurs i 2004. 

Siden opprettelsen av Arbeidsutvalgene har Hans Kristian deltatt som 
sekretær. Han er kjent som en dyktig sparringspartner for utvalget og 
klubben i vanskelige saker.  Av store saker kan nevnes reguleringsplanen for  
banen vedtatt i 2014 og nå sist frem-forhandling av en gunstig avtale for 
klubben ved anleggelse av gang- og sykkelsti langs golfbanen. 

Hans Kristian har deltatt i stell av banen siden oppstart av denne aktivitet.  
Han er en veldig positiv og omgjengelig person for sine omgivelser. I tillegg 
har han deltatt aktivt i forbindelse med klubbens etablerte kursaktiviteter. 

Hans Kristian – er og har vært – en stor ressurs for klubben gjennom sine 
positive bidrag til ulike aktiviteter og ansvarsområder.  Han er en vi alltid kan 
regne med og som nesten alltid sier ja. 

RBGK ved styret gratulerer Hans Kristian med hedersbeviset og ønsker 
inderlig at han får nyte sitt golfspill på Tungenes Golfbane sammen med 
familie og venner i mange år fremover. 

Hilsen Styret 
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UTVALG OG KOMITEENES ÅRSBERETNING 

Turneringskomiteen 

Turneringskomitéen (TK) har bestått av: 

Bente Rinaldo: leder 
Arne Johan Thorsen: komitémedlem 
Svein Olav Hetlesæther: komitémedlem 
Gro S. Bergfjord: komitémedlem 
Sigrunn Olavsdottir: komitémedlem 
Atle Strandmyr: komitémedlem 
Anne K. Leikvoll: komitémedlem 
Kari Pettersen Goa: komitémedlem 
Sveinung Lein: komitémedlem 
 

TK har hatt 7 møter i løpet av sesongen. 

TK har arrangert i alt 14 turneringer. Dette inkluderer klubbmesterskapene, 
Rogaland 50+, Randaberg Open, Rogaland Dametour, Juniortour og Pink 
Cup. 

Klubbmesterskap matcplay var det 27 deltakere, klubbmesterkapene slagspill 
36 deltakere, Rogaland 50+ 70 deltakere, Randaberg Open 43 deltakere, 
Rogaland Dametour 58 deltakere og Pink Cup 37 deltakere. 

Klubbmesterskap matcplay var det 27 deltakere, klubbmesterkapene slagspill 
36 deltakere, Rogaland 50+ 70 deltakere, Randaberg Open 43 deltakere, 
Rogaland Dametour 58 deltakere og Pink Cup 37 deltakere. 

Klubbmesterskap slagspill og klubbmesterskap senior ble i år spilt den 
samme helgen, 5. og 6. september. Den første runden på lørdag og runden 
på søndag ble tellende runder for klubbmesterskap senior. Klubbmesterskap 
matchplay startet 21. mai. 

Klubbmesterskapet ble vunnet av: 

- Damer  Turid Tunge 
- Herrer  Knut Nessler Andersen 

Klubbmesterskap matchplay ble vunnet av: 

- Karl Ingvar Håland 

Klubbmesterskap senior ble vunnet av: 

- Damer   Gerd Hamre 
- Herrer  Knut Nessler Andersen 

Vi gratulerer alle vinnerne. 

TK takker alle deltakerne og komitemedlemmer for god innsats i 2015. 
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Damekomiteen 

Damekomiteen har bestått av: 

Gro S. Bergfjord: leder 
Sissel Eltervåg: komitémedlem 
Britt Schie Kolnes: komitémedlem 
Karin Kvaløy: komitémedlem 
Anne Leikvoll: komitémedlem 

Det ble arrangert 18 onsdagsturneringer for damer i 2015 med til sammen 
285 deltakere, dette gir et gjennomsnitt på 16 deltakere hver uke.  Vi hadde 
ulike spillformer, scramble, stableford, slagspill med hcp, og flaggturnering.  

Det ble arrangert åpningsfest før sesongen hos Sigrun Simonsen, 
sommerfest i naustet hos Susan Tunge og avslutningsfest på Harbour Cafe 
med innlagt bowlingkonkurranse.  

Spillegruppen består av både nye og mer erfarne spillere, hcp varierer fra 14 
til 54. Ved sammensetning av flighter er det forsøkt å fordele spillere slik at 
alle får gå med alle. I 2016 vil man vurdere å variere dette litt mer slik at man 
også kan få spille sammen med spillere med likt hcp. 

12.08.16 arrangerte vi Mixturnering med 36 deltakere, 18 menn og 18 
kvinner, dette var et kjekt arrangement for alle. Serveringen ble bestilt hos 
Main i golfshopen, og denne var som vanlig veldig bra. 

Damekomitèen arrangerte også Pink Cup 14.06.15 med 37 deltakere. Vi 
hadde utlodning og samlet kom det inn kr. 10509,-. Damegruppen som var i 
Tyrkia donerte sitt overskudd på kr. 4060,- og vi mottok også en annen 
donasjon på kr. 4200,- slik at overføringen  til Pink Cup til sammen ble kr. 
18769,-. 

Vi arrangerte turnering for Rogaland Dametour 16.08.15 med 58 deltakere. 
Da det var så mange påmeldte hadde vi 2 starttider. Det var en vellykket 
turnering sportslig sett. Evalueringen vår konkluderer med at i 2016 skal vi 
være mindre rause med kaker og kaffe, ellers kopierer vi fjoråret. Dato for 
denne turneringen i 2016 blir søndag 8. mai.  

Damekomiteen har bestått av Britt Kolnes, Karin Kvaløy, Anne Kristin 
Leikvoll, Sissel Eltervåg og Gro Snortheimsmoen Bergfjord. 

Stavanger, 15.02.16 

 

Gro Snortheimsmoen Bergfjord 

leder 
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Seniorkomiteen 

Seniorkomiteen har i 2015 bestått av følgende personer: 

Olav Hamre –  Leder 
Sven Ledaal –  Nestleder  
Aasmund Grov –  Kasserer 
Gerd Anny  Hamre 
Marthe Ledaal 
Sissel Eltervåg 

Komiteen har avholdt 12 møter i 2015. 

Seniorkomiteen har gjennomført en sesong med betydelig aktivitet, som har 
omfattet turneringer ute og hjemme. I tillegg har komiteen vært ansvarlig for 
klubbens sommerfest og årsfest arrangementer.  

 

SENIOR TURNERINGER 

Senior komiteen har i inneværende år gjennomført sine torsdags turneringer 
annenhver uke. Vi har arrangert våre turneringer slik at vi ikke kolliderer med 
andre klubber i Stavanger regionen.  

Komiteen har gjennomført seniorturneringer i perioden April – Oktober. Det 
er gjennomført 12 turneringer ( 2 turneringer avlyst ) og med totalt 339 
deltakere, hvorav 240 menn og  

99 damer. 

Komiteen mener at disse turneringer er meget viktig for miljøet i klubben, 
samtidig som det også tilfører greenfee og golfshop inntekt til klubben.  

 

SENIOR KLUBBMESTERSKAPET  

Senior klubbmesterskapet ble arrangert lørdag 5 og søndag 6 september. 
Deltaker antall var altfor dårlig og det må arbeides aktivt og målrettet for å 
forbedre den fremtidige deltakelse. Seniorklubbmesterskapet ble arrangert 
sammen med klubbmesterskapet dette året, uten at vi registrerte øket 
deltakelse sammenlignet med tidligere år. Det er heller dårlig oppslutning om 
disse viktige turneringer. 

Klubbens seniormestere 2015 ble:  

Herreklassen    Dameklassen 

Nr. 1 Knut Nesler Andersen  Nr. 1 Gerd Anny Hamre 

Nr. 2 David Bjørnø    Nr. 2 Turid Tunge 

Nr. 3 Svein Olav Hetlesæther  Nr. 3 Gro Bergfjord  
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MIDTSOMMER TURNERING 

Denne turnering ble arrangert lørdag 20. juni. Turneringen hadde samlet 54 
kvinner og menn. 

Turneringen med etterfølgende festligheter er en av sesongens 
høydepunkter, hvor vi får  gleden av å treffe medlemmer vi ellers ikke ser. 
Middag ble levert av Gabbas og smakte usedvanlig godt. Alle 
klubbmedlemmer ex, Junior var invitert. Arrangementet var meget vellykket. 
Natten ble avsluttet med litt ”himkok” i glassene, gode historier og dans på 
ustø høye heler.  

 

ÅRSFEST HUMMEREN HOTEL 

Seniorkomiteen var også arrangør for klubbens årsfest i 2014. 
Arrangementet ble avholdt i flotte omgivelser på Hummeren hotell, lørdag 26. 
september. Til festen var også invitert klubbens sponsorer. Festen samlet 44 
deltakere. Vi hadde en vellykket kveld sammen.  

Aasmund Grov fikk av Seniorkomiteen overrekt blomster for sin flotte innsats 
i komiteen over mange år. 

 

SENIOR MEDLEMMENES BANESTELL DELTAKELSE 

Også i 2015 har seniorene aktivt deltatt i banestellet gjennom hele sesongen. 
Vi har vært ansvarlig for klipping av rough i store deler av sesongen, stell av 
korthullsbane, vedlikehold av sandbunkerne samt deltatt aktivt i klipping av 
Driving Range. I tillegg har vi også ansvaret for ballhenting. 

Ved Greenkeepers ferieavvikling i sommerperioden har vi også stort sett hatt 
ansvaret for hele banestellet. Ved Greenkeepers helgefravær har vi også 
deltatt i klipping av greenene. 

Det banestellarbeid som seniorene har gjennomført i de senere år kan ikke 
fortsette som i dag. Det anbefales styret å se på hele banestellet og finne en 
bedre plan for dette arbeid slik at klubben får en effektiv utnyttelse av 
personellet som har ansvaret for det arbeid som skal gjøres.    

 

FORDELING AV MOTTATTE GREENFEE 

Komiteens mottatte greenfee er fordelt mellom seniorene som aktivt har 
deltatt i arbeidet med stell av banen og utført CM arbeid. Det er viktig at 
klubben belønner det arbeid som her gjøres år etter år.  
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Juniorkomiteen 

Juniorkomiteen har bestått av følgende: 

Sveinung Lein: komitémedlem 
Main Thomassen: komitémedlem 
Gørild Hamre: komitémedlem 
Magnar Hellevik: komitémedlem  

Juniorkomiteen har ikke avlagt rapport for 2015, da det ikke har vært aktivitet. 

 

Rekrutteringskomiteen 

Rekrutteringskomiteen har bestått av følgende: 

Bente Rinaldo: komitémedlem 
Berit Sjo Jørgensen: komitémedlem 
Tore Dypvik: komitémedlem 
 

Rekrutteringskomiteen har hatt 4 møter i løpet av sesongen. 

Rekrutteringskomiteen har arrangert 8 "Veien til golf kurs" i løpet av 
sesongen med totalt 25 deltakere. Flere av deltakerne ble medlemmer i 
klubben etter at de hadde tatt kurset. 

Tre av komiteens medlemmer har deltatt og bestått Trener 1 "Veien til golf" 
kurset. Kurset gikk over to helger hos Oslo Golfklubb på Bogstad. Den første 
helgen var på våren, og den andre helgen var på høsten. Det var veldig 
innholdsrikt og lærerikt.  

Vi takker for god innsats i 2015.  
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Bane- og dugnadskomiteen 

Medlemmer av komiteen: 

Leif Larsen: leder 
David Bjørnø: komitémedlem 
Ivar Lye: komitémedlem 
Arvid Goa: komitémedlem 
Thore Dypvik: faglig støttemedlem 
Kurt Kolnes: grunneier. Ikke medlem, men involvert ved behov 
 

De som er medlemmer og sier ja til å være med i komitearbeider bør også 
være aktive. 

 

BANEKOMITEENS AKTIVITETER 

Det har vært 4 møter i dugnadskomiten i 2015. 

Det har ikke vært like godt oppmøte på alle møtene, og det har ikke altid vært 
behov for hele komiteen på møtene heller. 

Vår dugnaden ble avholdt  29. Mars. Det var bra med medlemmer som deltok 
i dugnaden. 

Det ble også avholdt en minidugnad før Randaberg Open. 

Vi utførte en høst dugnad 24. oktober for å gjøre banen klar for vinteren. 

Utvidelse av TEE på hull 12, dette ble utført av banekomiteen og 
greenkeeper. 

Range ball maskin er flyttet inn i overbygget på Driving Rangen. 

Det kjøpes Range baller med kort nå. 

Det ble utarbeidet en handlingsplan for 2015 sesongen 

 

BANEKOMITEENS HANDLINGSPLAN 2015 OG STATUS 

1. Utbedring av Tee 1, trekkes bakover mot veien og heves. Utføres på 
dugnad, planlegges nøye, det brukes ferdig grass. 
Dette er ikke utført må bli en del av handlings plan for 2016. 
 

2. Utbedring og utvidelse av Herre Tee på hull 2. Fylles på med vekst 
masse og ferdig gress. Dugnad. 
Dette ble det ikke gjort noe med vurderes overført til 2016. 
 

3. Utvidelse av herre Tee hull 4. Utvides mot sikkerhets nett. Sikkerhets nett 
flyttes .  
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Grov arbeidet må utføres med maskin og resten på dugnad.  
Dette ble ikke utført vurderes overført til 2016. 
 

4. Siikkerhets nett Herre TEE på hull 4 utbedres, øvre del flyttes mot Kurt. 
Er ikke utført vurderes overført til 2016. 
 

5. Sikkerhets nett på Driving range festes bedre på toppen. Utføres på 
dugnad. 
 

6. Nedre bunkers,  venstre side på hull 3, utbedres med mer sand. Dugnad. 
 
 

7. Drenering av høyre grenn bunkers hull 3 dreneres ut mot ruff. Dugnad. 
Ikke utført vurderes overført til 2016. 
 

8. Trær plantes mellom fearway på hull 5 og  hull 7  3 stk klynger med tre 
trær i hver klynge.  
Dette ble det ikke noe av, kan bli aktuelt ifm sykkelsti arbeidet. 
 

9. Planting av trær mellom hull 2 og hull 3 klynger med 3 trær i hver. 
Er ikke utført, kan bli aktuelt ifm sykkelsti arbeidet. 

 

HVA MED 2016? 

Det er utført en del arbeider på områder av banen, ifm. sykkel og gangsti ved 
golfbanen. 

Noe av merarbeidet som klubben har fått som følge av arbeidet med sykkel og 
gangsti, er planlagt skal utføres på dugnad. 

Det vil bli utarbeidet en handlingsplan for 2016. 

 

Vedtak: 
De fremlagte beretninger godkjennes. 
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SAK 5 BEHANDLE KLUBBENS REGNSKAP I REVIDERT STAND 

Se vedlegg: 

− Årsregnskap for 2016 
− Revisjonsberetning 2016 

 

Vedtak: 

Det fremlagte regnskap for Randaberg Golfklubb for regnskapsperioden  
01.01. – 31.12.2015 med tilhørende beretninger fra revisorer godkjennes. 

 

SAK 6 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

a) Oppdatering av lov 
Følgende instruks er mottatt av Norges Idrettsforbund: 
Alle idrettslag/klubber er pålagt av Norges Idrettsforbund å oppdatere lov 
på årsmøtet 2016, se vedlagt lov. Loven skal behandles som første sak 
under innkomne forslag. En fyller ut stiftelsedato, hvilket idrettsråd og 
særforbund en er tilsluttet. Antall styremedlemmer, vara.  En må ikke 
legge til andre ting i loven det som står. Loven vedtas på årsmøtet, og 
sendes inn til idrettskretsen sammen med protokoll fra årsmøtet for 
godkjenning.  Sendes til rogaland@idrettsforbundet.no. 
 
Når det gjelder utmeldingsdato, kan idrettslaget nedfelle egen 
bestemmelse i klubbens organisasjonsplan. 
 
RBGK har som kjent vedtatt påfølgende års medlemskontingenter i 
ekstraordinært årsmøte.  Dette er ikke i tråd med lovens § 4 som sier at 
årsmøtet fastsetter kontingenten.  Etter konsultasjon med NIF, ble det 
opplyst at dersom vedtatte årskontingent for påfølgende år krever 
justering, kan dette vedtas i et ekstraordinært årsmøte. 
 
Vedtak: Lov for Randaberg Golfklubb oppdateres iht. Lovnorm for 
Idrettslag vedtatt av Idrettstyret 22. oktober 2015.  Styret pålegges å 
påse at klubbens ansatte ikke kommer i konflikt med lovens §7. Vedtatt 
med 29 stemmer for og ingen mot. 
 

b) Ny kategori medlemskap 
Forslag om egen kategori medlemskap kalt Familiemedlemskap – dvs. to 
betalende voksne (hovedmedlem og ektefelle/partner) gir gratis 
medlemskap for egne barn innenfor knøtt og junior. Forslagstiller tror 
dette kan være et bidrag til å få flere juniorer til klubben. Kan også gi 
klubben et fortrinn ift. at vi vet at det er mange i vårt område har mistet 
jobben og derfor ikke lenger har samme økonomi. 
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Vedtak: Saken forskyves til sak 7. Fastsettelse av kontingenter. 

 

SAK 7 FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2017 

I følge revidert lovnorm § 15, punkt 7, skal årsmøtet fastsette 
medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene 
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 

Vedtak: 
 

Årskontingenter for 2017 settes til: 
 
Hovedmedlem: kr. 5 000,- 
Ektefellemedlem/Partner: kr. 3 000,- 
Student/vernepliktig: kr. 3 000,- 
Medlemskap uten spillerett: kr. 1 000,- 
Juniorer 12-19 år: kr.  500,- 
Knøtter 6-11 år: kr. 100,- 
 
Juniorer med foreldre eller besteforeldre med medlemskap i RBGK, får sitt  
medlemskap til kr 100.-  
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SAK 8 VEDTA KLUBBENS BUDSJETT 

Budsjett 2016 

 

Vedtak: 

Det fremlagte budsjett for 2016 godkjennes.  

Budsjett	
2015

Resultat	
2015

Avvik	
budsjett

Budsjett	
2016

Endring	%

SALGSINNTEKT
3000 SPONSORINNTEKTER -200	000 -154	126 45	874 -150	000 -2,7	%
3010 ANNEN	INNTEKT	PLIKTIG 0 0 0 0
3200 GOLF	KURS -40	000 -16	765 23	235 -20	000 19,3	%
3210 SALG	KIOSK -220	000 -162	727 57	273 -160	000 -1,7	%
3220 SALG	SHOP -135	000 -155	275 -20	275 -200	000 28,8	%
3410 ANDRE	TILSKUDD/REFUSJONER -130	000 -134	644 -4	644 -130	000 -3,4	%

Sum	SALGSINNTEKT -725	000 -623	537 101	463 -660	000 5,8	%
ANNEN	DRIFTSINNTEKT

3460 NORSK	TIPPING -40	000 -36	832 3	168 -35	000 -5,0	%
3800 SALG	DRIFTSMIDLER 0 -90	000 -90	000
3920 ÅRSKONTINGENTER -1	275	900 -1	209	650 66	250 -1	124	500 -7,0	%
3960 RANGE -135	000 -90	825 44	175 -120	000 32,1	%
3970 GREEN	FEE -380	000 -325	049 54	951 -330	000 1,5	%
3980 TURNERING -75	000 -42	872 32	128 -40	000 -6,7	%
3990 ANNEN	INNTEKT -160	000 -80	408 79	592 -120	000 49,2	%

Sum	ANNEN	DRIFTSINNTEKT -2	065	900 -1	875	636 190	264 -1	769	500 -5,7	%
SUM	DRIFTSINNTEKTER -2	790	900 -2	499	173 291	727 -2	429	500 -2,8	%
VAREKOSTNAD

4210 	INNKJØP	VARER	KIOSK 105	000 110	969 5	969 115	000 3,6	%
4220 	INNKJØP	VARER	SHOP 98	000 128	600 30	600 150	000 16,6	%

Sum	VAREKOSTNAD 203	000 239	569 36	569 265	000 10,6	%
Sum	LØNNSKOSTNAD 1	109	262 965	582 -143	680 1	000	536 3,6	%
Sum	AVSKRIVING	PÅ	VARIGE	DRIFTSMIDLER	MM. 12	000 236	120 224	120 257	630 9,1	%
ANNEN	DRIFTSKOSTNAD

6100 FRAKT	TRANSP.KOST.FORSIKRINGER 8	000 0 -8	000
6250 DRIVSTOFF	MASKINER	OG	UTSTYR 28	000 34	775 6	775 33	000 -5,1	%
6260 VANN 2	400 52 -2	348 2	500
6300 LEIE	GRUNN 292	894 300	664 7	770 300	965 0,1	%
6305 LEIE	LOKALER 181	375 181	380 5 186	373 2,8	%
6310 LEIE	LAGER 6	800 0 -6	800
6340 LYS	VARME 11	500 12	075 575 12	000 -0,6	%
6360 RENHOLD	(INKL.	RENOVASJON) 16	000 15	954 -46 16	000 0,3	%
6390 ANDRE	KOSTNADER	LOKALER 8	400 10	836 2	436 9	000 -16,9	%
6400 LEIE	MASKINER 6	400 98	879 92	479 102	550 3,7	%
6510 HÅNDVERKTØY 0 2	927 2	927
6540 INVENTAR 15	000 5	990 -9	010 6	000 0,2	%
6550 DRIFTSMATERIALER 20	000 4	845 -15	155 5	000 3,2	%
6570 ARBEIDSKLÆR	OG	VERNEUTSTYR 2	100 4	691 2	591 5	000 6,6	%
6600 REP.	OG	VEDLIKEH.BANE 150	000 203	702 53	702 80	000 -60,7	%

TILBAKEFØRING	BANE	GANG-	OG	SYKKELSTI 400	000 -400	000 600	000
6620 REP.	OG	VEDLIKEH.UTSTYR 67	000 55	954 -11	046 30	000 -46,4	%

LEASING	MASKINER	(Roughklipper) 72	113 0 -72	113 0
6710 REGNSKAPSHONORARER 99	000 81	826 -17	174 83	000 1,4	%
6790 ANDRE	FREMMEDE	TJENESTER 15	000 11	051 -3	949 11	000 -0,5	%
6800 KONTORREKVISITA 35	000 15	251 -19	749 10	000 -34,4	%
6810 DATAKOSTNADER 14	600 1	039 -13	561 1	100 5,9	%
6840 AVISER	TIDSSKRIFTER	(NORSK	GOLF	TIL	MEDLEMMER) 7	300 0 -7	300
6860 MØTE,	KURS,	OPPDATERING 5	000 34	550 29	550 5	000 -85,5	%
6900 TELEFON 16	000 15	343 -657 16	000 4,3	%
6940 PORTO 550 815 265 800 -1,9	%
7020 VEDLIKEHOLD 0 237 237 0 -100,0	%
7040 FORSIKRING 8	700 8	240 -460 8	500 3,2	%
7090 BOMPENGER 950 896 -54 900 0,4	%
7140 REISEKOSTN.IKKE	OPPGAVEPLIKTIG 3	000 14	352 11	352 0
7210 SPONSORKOSTNAD,	IKKE	OPPGAVEPLIKTIG 65	000 39	604 -25	396 20	000 -49,5	%
7300 SALGSKOSTNADER 15	000 9	380 -5	620 10	000 6,6	%
7400 KONTIGENTER	FRADRAGSBERETTIGET	(NGF) 105	000 98	854 -6	146 95	000 -3,9	%
7420 GAVER/PREMIER	FRADRAGSBERETTIGEDE 4	500 10	013 5	513 10	000 -0,1	%
7430 GAVER	IKKE	FRADRAGSBERETTIGET 0 340 340
7500 FORSIKRINGSPREMIER 18	900 19	984 1	084 19	100 -4,4	%
7750 BANK-OG	KORTGEBYRER 10	500 11	626 1	126 12	000 3,2	%
7780 KASSEDIFFERANSER 0 8	146 8	146
7790 ANDRE	KOSTNADER -50	000 -113	770 -63	770 -113	000
7791 ANNEN	KOSTNAD 139
7830 TAP	PÅ	FORDRINGER 34	800 0

Sum	ANNEN	DRIFTSKOSTNAD 1	661	982 1	235	442 -426	540 1	577	788 27,7	%
SUM	DRIFTSKOSTNADER 2	986	244 2	676	713 -309	531 3	100	954 15,8	%
DRIFTSRESULTAT 195	344 177	540 -17	804 671	454 278,2	%
Sum	RENTEINNTEKT -7	000 -7	024 -24 -7	000 -0,3	%
Sum	ANNEN	RENTEKOSTNAD 40	000 37	380 -2	620 37	154 -0,6	%
Sum	ANNEN	FINANSKOSTNAD 0 0
ORDINÆRT	RESULTAT	FØR	SKATTEKOSTNAD 228	344 207	895 -20	448 701	608 237,5	%
ORDINÆRT	RESULTAT 228	344 207	895 -20	448 701	608 237,5	%
ÅRSRESULTAT 228	344 207	895 -20	448 701	608 237,5	%
SUM	OVERFØRINGER 228	344 207	895 -20	448 701	608 237,5	%
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SAK 9 VALG 

Valgkomiteens forslag: 
 
Styret 

Finn Inge Thomassen Leder 1 år  
Trine Walbækken Nestleder 1 år 
Ørn Gudsteinsson Medlem Ny – 2 år 
Sigurdur Kjartansson Medlem Ny – 2 år 
Leif Larsen Medlem Ny – 2 år 
Eirik Sæbø Varamedlem Ny – 2 år 

 
Leder og nestleder velges for 1 år. 
 
Revisorer 

Anne K. Leikvoll Medlem 1 år 
Gro S. Bergfjord Medlem 1 år 

 
Seniorkomite – Valgt ved ekstraordinært årsmøte des. 2015 

Olav Hamre Leder 1 år  
Marthe Ledaal Medlem Ikke på valg – 1 år igjen 
Sven Ledaal Medlem Ikke på valg – 1 år igjen 
Gerd Hamre Medlem Ikke på valg – 1 år igjen 
Sissel Eltervåg Medlem Ikke på valg – 1 år igjen 

 

Damekomite – Valgt ved ekstraordinært årsmøte des. 2015 
Gro S. Bergfjord Leder 1 år  
Sissel Eltervåg Medlem Ikke på valg – 1 år igjen 
Anne K. Leikvoll Medlem Ikke på valg – 1 år igjen 
Karin Kvaløy Medlem Ikke på valg – 1 år igjen 
Sigrun Olafsdottir Medlem Ny  - 2 år 

 

Bane-og dugnadskomite 
Leif Larsen Leder 1år 
Ivar Lye Medlem Ikke på valg – 1 år igjen 
David Bjørnø Medlem Ikke på valg – 1 år igjen 
Arvid Goa Medlem  Ikke på valg – 1 år igjen 

 

Valgkomité: 

Haakon Haaland Leder 1 år 
Arnstein Vik Medlem 1 år 
Irma Anneli Saksi Thorsen Medlem 1 år 
Svein Olav Hetlesether Varamedlem 1 år 
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Vedtak: Ovennevnte komiteer vedtas. Styret i samarbeid med valgkomiteen 
etablerer turneringskomite. Styret etablerer et arbeidsutvalg for rekruttering og 
juniorarbeid. 

 

 

Møtet ble hevet. 

 

 

Randaberg 3. mars 2016 

 

 

 

 Bjørg Sissel Eltervåg Anne Kristin Leikvoll 



Innhold:

Resultatregnskap
Balanse
Noter 
Styrets årsberetning

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

Årsregnskap for 2015

Randaberg Golfklubb
Tungenesveien 181, 4070 Randaberg

Org.nr. 984 545 029



Regnskapsprinsipper

 Note 1 Anleggsmidler

Type anleggsmiddel Utstyr Anlegg Totalt

Anskaffelseskost 01.01. 58 888 5 430 427     5 489 315     
Tilgang -                -                
Avgang -                -                
Anskaffelseskost 31.12. 58 888          5 430 427     5 489 315     

Akkumulerte avskrivninger 31.12. -44 813         -4 884 045    -4 928 858    
Akkumulerte nedskrivninger 31.12. -                -                
Balanseført verdi pr. 31.12. 14 075          546 382        560 457        

Årets avskrivninger -11 777         -224 343       -236 120       
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

Gjeld som er sikret ved pant utgjør kr. 546.382. Balanseført verdi av de pansatte eiendelene
utgjør kr. 546.382.

Noter 2015

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 2015

Randaberg Golfklubb

 Note 3 Bankinnskudd

Dette år Forrige år
Bundne skattetrekksmidler: 21 343 25 780

 Note 4 Lønnskostnader

Lønnskostnader Dette år Forrige år

Lønn 837 214 794 342
Arbeidsgiveravgift 119 323 113 720
Pensjonskostnader 8 926 8 785
Andre lønnsrelaterte ytelser 119 0
Sum 965 582 916 847

I gjennomsnitt har det i løpet av regnskapsåret vært 1 fast ansatt og flere timelønte i løpet av sesongen.

 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 0
Styre 0
Revisor 0
Reguleringskostnader 0
Sum 0

 Note 7 Egenkapital

Annen
Egenkapital Sum

Egenkapital pr 01.01 757 261 757 261
Årets resultat -207 895 -207 895

0
Egenkapital pr 31.12 549 366 549 366

 Note 8 Andre driftsinntekter og annen kortsiktig gjeld

Klubben har mottatt en engangsutbetaling på kr. 840.000 som erstatning i forbindelse med bygging av sykkelvei.
760.000,- er balanseført til dekning av fremtidige opparbeidelse av parkeringsplass, treningsfelt og gjerde.
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Resultatregnskap
Randaberg Golfklubb

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014

Salgsinntekt 623 537 715 132
Annen driftsinntekt 8 1 875 636 2 193 169
Sum driftsinntekter 2 499 174 2 908 301

Varekostnad 239 569 199 230
Lønnskostnad 4, 5 965 582 916 847
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 1 236 120 11 777
Annen driftskostnad 6 1 235 442 1 138 133
Sum driftskostnader 2 676 713 2 265 987

Driftsresultat -177 539 642 314

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 7 024 9 784
Annen finansinntekt 0 178
Annen rentekostnad 37 380 116 116
Annen finanskostnad 0 52
Resultat av finansposter -30 356 -106 207

Ordinært resultat før skattekostnad -207 895 536 108
Ordinært resultat -207 895 536 108

Årsresultat -207 895 536 108

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital -207 895 536 108
Sum overføringer -207 895 536 108
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Balanse
Randaberg Golfklubb

Eiendeler Note 2015 2014

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 546 382 770 725
Maskiner og anlegg 14 075 25 852
Sum varige driftsmidler 560 457 796 577

Sum anleggsmidler 1 560 457 796 577

Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning 35 031 15 732

Fordringer
Kundefordringer 0 34 970
Andre kortsiktige fordringer 97 634 0
Sum fordringer 97 634 34 970

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 1 398 524 938 450

Sum omløpsmidler 1 531 189 989 152

Sum eiendeler 2 091 646 1 785 729
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Balanse
Randaberg Golfklubb

Egenkapital og gjeld Note 2015 2014
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 549 365 757 260
Sum opptjent egenkapital 549 365 757 260

Sum egenkapital 7 549 365 757 260

Gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 2 546 382 793 012
Sum annen langsiktig gjeld 546 382 793 012

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 64 275 68 672
Skyldig offentlige avgifter 51 922 40 912
Annen kortsiktig gjeld 8 879 702 125 873
Sum kortsiktig gjeld 995 898 235 457

Sum gjeld 1 542 280 1 028 469

Sum egenkapital og gjeld 2 091 646 1 785 729
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LOVNORM FOR IDRETTSLAG  
Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 
 
 
Veiledning til lovnorm for idrettslag 
 
Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen 
er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.  
 
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på 
saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen 
for godkjenning. (www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/) 
 
Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta 
med fotnotene i egen lov. 
 
NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no 
 
 
 
 
LOV FOR RANDABERG GOLFKLUBB1  
Stiftet 11. februar 1998, med senere endringer av 3. mars 2016, godkjent av Rogaland 
idrettskrets [dato]. 
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1  Formål 
 
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF). 
 
(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og 
ærlighet. 

 
§ 2  Organisasjon 
 
(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  
 

                                                
1 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn. 
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(2)  Idrettslaget er medlem av Norges Golfforbund (NGF).2 
 
(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Rogaland idrettskrets, hører hjemme i 

Randaberg kommune, og er medlem av Randaberg idrettsråd3. 
 
(4)  Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i 
idrettslagets egen lov.  

 
§ 3  Medlemmer 
 
(1)  For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 
 regelverk og vedtak.      
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 

organisasjonsledd i NIF.  
 

(2)  Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak 
treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to 
uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om 
klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er 
mottatt.  Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre 
vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to 
uker.  

 
(3)  Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 
 
(4)  Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og 

idrettslagets regelverk og vedtak. 
 
(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
 
(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler 

fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper 
automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

 
(7) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en 

periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med 
bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være 
skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.  

                                                
2 Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre 
laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. 
Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som 
vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.  
3 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over 
mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører. 



 

  Side 3 av 13 

 
(8)  Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles 

av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets 
behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er 
mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned. 

 
(9) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen 

innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets 
styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. 
Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  
Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når 
klagesaken er avgjort.  

 
(10) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale 

medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 
 
§ 4  Medlemskontingent og avgifter 
 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.4 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for 
deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. 
 
 
II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  
 
§ 5  Kjønnsfordeling 
 
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal 
det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder 
også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med 
ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, 
skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært 
årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, 
komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  
(3)  Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle 

til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. 
 

                                                
4 Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). 
Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være 
fritatt for betaling av kontingent. 
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(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad 
om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. 
Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

 
§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 
(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av 

idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det 
samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i 
overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. 
§ 16. 

 
(2)  Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 

(3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for 
spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.  

 
(3)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: 

medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 
    
(4)  Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som 

deltar i samme konkurranse.   
 
(5)  Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  
b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget  
c)  Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette 
årsmøtet/tinget. 

d)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som 
ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets 
representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets 
arbeidsområde.  

e)  Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 
 
(6)  Talerett:5 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i 
 idrettslaget. 
 
 
§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 
 

                                                
5 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må 
følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde.» 
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(1)  En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i 
idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 
ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke 
gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(2)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke 
velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd 
representasjonen skjer.   

 
(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale 

som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold. 
 
(4)  Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett 
til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 

 
(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som 

valgt eller oppnevnt.  
 
(6)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det 
kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 
  
§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 

idrettslaget 
 
(1)  Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en 

økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, 
utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det 
samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en 
juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen 
gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik 
avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan 
ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 
(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede 
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med 
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.  

 (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke 
valgt eller oppnevnt. 
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(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  
Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

 
§ 9 Inhabilitet 
 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å
 tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)   når vedkommende selv er part i saken,  
b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,  
c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer 

med en part,  
d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av 

styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i 
saken.  

 
(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er 

egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det 
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller 
ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig 
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en 
part.     

 
(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i idrettslaget. 
 
(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil 
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 
vedkommende viker sete.  

        
(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 

avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  
 
(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at 

vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål 
om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av 
sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville 
være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer 
delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre 
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen 
stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres 
uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 



 

  Side 7 av 13 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom 
en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende 
ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin 
nærmeste overordnete til avgjørelse. 

 
(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  
 
§ 10  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  
 
(1)  Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre 

når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 
stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

 
(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling6 eller ved fjernmøte7. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer 
med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir 
sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig 
saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og 
kommunisere med hverandre. 

              
(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter.  
 
§ 11  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 
 
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 
regnskap. 

 
III. ØKONOMI 
 
§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  
 
(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge 

kalenderåret.8  
 
(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal 

laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning 
av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig 

                                                
6 For eksempel per e-post. 
7 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.  
8 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.  
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omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og 
revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av 
hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor 
skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens 
oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

 
(3)  Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i 

fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 
 
(4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med 
grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for 
gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise 
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet 
bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  

 
(5)  Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. 

Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere. 
 
(6)  Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller 

garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. 
Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 
(7)   Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig 

omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av 
årsmøtet. 

 
 
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 13  Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen 

av mars måned9. 
 
(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 idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene 
gjøres tilgjengelig på idrettslagets 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. 

 

                                                
9 Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.  



 

  Side 9 av 13 

(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 idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre 

personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent 
for medlemmer. 

 
(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer 

som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. 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 sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre 
saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved 
godkjenning av saklisten. 

 
§ 14  Ledelse av årsmøtet 
 
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være 
medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 
 
§ 15  Årsmøtets oppgaver 
 
Årsmøtet skal10: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigete. 
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker.11  
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene 
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.12 
8. Vedta idrettslagets budsjett. 
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.13 

                                                
10 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på 
tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. 
Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 
11 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk 
og lovnorm for idrettslag. 
12 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.  
13 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. 
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10. Foreta følgende valg:14 
a) Leder og nestleder 
b) tre styremedlem og ett varamedlem15 
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) To revisorer.16  
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres 
rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 
§ 16  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. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer 
skal anses som ikke avgitt.  

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

krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater 
føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder 
ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, 
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 
vararepresentant. 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.  

 

                                                
14 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre 
tillitsvalgte det er behov for. 
15 Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall 
styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett 
varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.  
16 Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta 
følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets 
regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité 
med minst to medlemmer.» 
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§ 17  Ekstraordinært årsmøte  
 
(1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 

dagers varsel etter: 
 

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. 
b) Vedtak av styret i idrettslaget. 
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer. 

 
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen 

forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 
internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt 
innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen 
forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at 
saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være 
gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.  

 
(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall 

stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. 
denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det 
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  
 
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. 

under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det 
ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan 
behandles. 

 
 
§ 18  Idrettslagets styre 
 
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet17 

mellom årsmøtene.  
 
(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 
vedtak. 

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i 
samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet 

                                                
17 Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og 
inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt 
instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor 
instruksens/vedtakets rammer. 
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organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende 
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig 
økonomistyring. 

c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 
utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Representere idrettslaget utad. 
e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.18  
f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten19.  

 
 
(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets 

medlemmer forlanger det. 
 
§ 19  Grupper og komiteer 
 
(1)  Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og 

skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges 
på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut 
av valgkomiteen.  

 
(2)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan 

disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av 
idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

 
(3)  Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret 

velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til 
valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne 
gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret 
fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av 
gruppestyret med minst én ukes frist.  

c) Det årlige møtet skal: 
i. Behandle regnskap. 
ii. Behandle gruppens årsberetning.  
iii. Fastsette budsjett. 
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten 

hovedstyrets godkjenning, jf. § 18. 
 

 

                                                
18 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming. 
19 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år. 
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V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 
 
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 
 
§ 21  Lovendring 
 
(1)  Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 

etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer 

vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. 
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 
(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring 

for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

  
(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre 

endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 
 
§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør 
 
(1)  Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. 

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre 
måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 
flertall. 

 
(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak 

om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i 
samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 

  
(3)  Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende 

midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at 
idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget 
holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.  


	Protokoll Ã¥rsmÃ¸te 3. mars 2016.pdf
	Randaberg Golfklubb - Regnskap 2015.pdf
	Revisjonsberetning 2015.pdf
	Lov for Randaberg Golfklubb rev. 3. mars 2016.pdf

