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SAK 1 GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE 

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte 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. Ingen kan møte eller avgi 
stemme ved fullmakt (§17 i loven). 

 

Vedtak: 

Det er  19  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: Arvid Goa   

Sekretærer: Einar Røinås  

Underskrive protokoll: Kristin Marie Aas Nordin, Jostein Nordin   

Tellekorps: Ikke valgt   

 

SAK 3 GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 

Innkallingen skal sendes ut minst en måned før årsmøtet og ble sendt ut 7. 
februar 2022. Saksdokumentene skal være tilgjengelige senest en uke før 
årsmøtet og var tilgjengelige på klubbens webside fra 1. mars 2022. 

 

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. 

 

Forslag til forretningsorden: 

1. Møtet ledes av den valgte dirigenten. 

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

 
Vedtak: 
Innkallingen til, samt saksliste og forretningsorden for årsmøtet 2022 i 
Randaberg Golfklubb godkjennes. 

 

 
SAK 4 BEHANDLE ÅRSBERETNING FRA STYRE OG KOMITEER 

STYRETS ÅRSBERETNING 

 

Styrets sammensetning i 2021 

Leder: Espen Finnestad 
Nestleder: Monica Viste Vagle 
Styremedlem: Bente Rinaldo 
Styremedlem: Anders Myhra Nordin 
Styremedlem: Einar Røinås 
Varamedlem: Berit Sjo Jørgensen 
 

Kontrollutvalg 

Torbjørg Eik, medlem 
Anne Kristin Leikvoll, medlem 
Per Blikra, varamedlem 
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Valgkomite 

Leder:  
Medlem:  
Medlem:  
Varamedlem  
 

Det lot seg ikke å få valgt valgkomité ved årsmøtet for 2021. Styret fikk i 
oppdrag av årsmøtet å utnevne denne.  Styret har dessverre ikke funnet 
kandidater til valgkomitéen. 

 

Møtevirksomhet 

Det er avholdt 6 styremøter i perioden. 

Styret har i 2021 fokusert på å forbedre økonomien gjennom 
medlemsrekruttering, sponsorsalg, aktivitet i komitéene, styrking av 
administrasjon og sosialt fellesskap. 

 

Medlemsutvikling 

Per 31.desember 2020 hadde klubben 224 medlemmer.  
Per 31.desember 2021 hadde klubben 282 medlemmer, som gir en økning 
iht. budsjett på 58 eller 26%. 

Fordeling medlemsgrupper med endring fra 2020 oppgitt i parentes:  

• Hovedmedlem: 164 (31) 
• Ektefelle: 37 (4) 
• Uten spillerett: 9 (1) 
• Student/vernepliktig: 16 (12) 
• Junior 13-19 år: 35 (9) 
• Knøtt 6-12 år: 6 (-1) 

 

I oversikten er det tatt med: 

• Sponsormedlemmer: 6 (2) 
• Grunneier/spesialavtaler: 9 (0) 
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Medlemmer fordelt på alder og kjønn: 

 Kvinner 

2020 

Kvinner 

2021 

Menn 

2020 

Menn 

2021 

I alt 

2020 

I alt 

2021 

26 -  56 64 126 156 182 220 

20 - 25 0 0 9 21 9 21 

13 - 19 2 3 23 32 25 35 

6 - 12 5 4 3 2S 8 6 

0 – 5 år 0 0 0 0 0 0 

TOTALT 63 71 161 211 224 282 

 

I 2021 ble medlemsregisteret justert med (2020 tall i parentes): 

• 92 (59) innmeldinger 
• 34 (43) utmeldinger/strøket 

Nye medlemmer består vesentlig av nye medlemmer, som ikke tidligere har 
vært medlem av klubben. Det er spesielt positivt å se mange nye i 
aldersgruppen 13 til 25 år. 

Kurset Veien til Golf og aktiv rekruttering, spesielt mot junior-klassen, har i 
stor grad bidratt til rekrutteringen. Styret har vedtatt å gå inn for VTG-Pilot 
som et prøveprosjekt i 2022. 

Styret anbefaler samme hovedstrategi for verving i 2022, med fortsatt fokus 
på tilrettelegging for og verving av juniorer og unge voksne. 

 

Idrettslig aktivitet 

Turneringsaktivitet tok seg noe opp 2021. Turneringer registrert med 
deltakere i GolfBox var som følger (2020 tall i parentes): 

Dame: 18 (20) 
Herre: 30 (25) 
Senior: 20 (17) 
Turnering: 7 (12) 
Totalt: 80 (76) 

Påmeldte spillere: 1512 (1535) 

Det vises til komitéenes årsrapporter for mer informasjon. 
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Klubbmesterskapene ble avviklet med 27 (30) deltakere i slagspill og 24 (27) 
i matchplay. 

Årets klubbmestre: 

Damer: Turid Tunge 
Herrer: Atle Strandmyr 
Damer senior 50: Gro Snortheimsmoen Bergfjord 
Damer senior 66: Turid Tunge 
Herrer senior 50: Sveinung Lein 
Herrer senior 66: Jack Vistnes 
Match: Magnar Hellevik 

Styret gratulerer. 

Det ble også i 2021 arrangert VTG-kurs i regi av Rekrutterings- og 
Juniorkomiteen med 58 deltakere. 

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

I 2021 var klubben arrangør av store regionturneringer som Sebo 50+ og 
Region Tour Rogaland - Randaberg Open. Regionturneringer er viktige for 
klubben både for våre medlemmer og profilering av klubben. 

Klubben deltok, etter noen års fravær, med to lag i Lag-NM 2. divisjon. Dette 
ble arrangert av Sandnes GK for klubbene i Vest Norge, med resultat: 

Damene: 5. plass av 6 lag. 
Herrene: 14. plass av 18 lag.  

Styret gratulerer med innsatsen med ønske om ny deltakelse i 2022. 

 

Drift 

Klubben har fra juni 2021 hatt ansatt daglig leder i en 60% stilling.  I tillegg til 
administrasjon av klubben har daglig leder deltatt i banearbeid og vedlikehold 
av klubbens maskiner.  Med et økende medlemstall har styret ønsket å gi 
medlemmer og gjestespillere en forbedret opplevelse både i sitt golfspill, men 
også ved benyttelse av klubbhus og range.  Dette krever en større 
arbeidsinnsats både for vedlikehold av klubbens to baner, maskiner, 
administrasjonssystem, hjemmeside og betalingssystemer. Styret med Einar 
Røinås i spissen har utformet ny nettside for klubben.  Denne vil bli vist på 
årsmøtet og publiseres i dagene etter årsmøtet er avholdt. Takk til Einar for 
jobben han har gjort med denne. Styrets planer for forbedringer reflekteres i 
budsjett for 2022. 

Komitéene med sine spesialområder har viktige støttefunksjoner for driften 
av klubben.  Oppslutningen om komitédeltakelse viser en nedadgående 
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trend. Styret gjentar henstillingen til medlemmene om å ta ansvar ved og 
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 Arvid Goa for klipping av banen.  
Klubben ved styret er veldig takknemlig for denne innsatsen. 

 

Banen 

Bane og greener har også 2021 holdt god standard gjennom godt stell av 
dyktig banemannskap. Greenkeeper med frivillig og uvurderlig assistanse fra 
Ivar Lye, Roy Tunge og Arvid Goa har gjort dette mulig.  En stor takk til disse. 

Som varslet ved forrige årsmelding trengs det en oppgradering av 
vanningssystemet for greenene da styringssentralen, installert ved banens 
etablering i 2001, er utgått på levetid og ikke lenger lar seg reparere. 

Flere av utslagsstedene trenger utvidelse for å kunne variere T-klossenes 
plassering for å redusere konsentrert slitasje på gressmattene. Også noen av 
bunkrene trenger påfyll av sand og hyppigere luking. 

Vannhinder ved fairway 2 holder ikke på vannet.  Steinbelegningen i hullets 
rand er også en sikkerhetsrisiko med fare for ball-rikosjetter. Hinderet 
fremstår nå skjemmende for banen og videre tiltak vil bli prioritert. 

Hullinformasjon mangler på alle utslagsstedene og vil bli prioritert. 

Klubbens klippemaskiner har fungert godt og gir gjennom sin effektivitet og 
kyndige bruk gode og fine baneforhold.  Styret mener at en fornyelse av 
flerbruksmaskinen er påkrevet da banearbeidet er sårbart med kun den ene 
tilårskomne maskinen til disposisjon. 

 

Bygninger 

Klubben leier klubbhus og et lagerbygg/verksted med tilhørende toalett og 
kontor/oppholdsrom for baneansatte.  

Klubbhuset trenger både utvendig og innvendig maling.  Husets terrasse og 
kafé er klubbens eie og trenger sårt maling for å stoppe påbegynt råteskader.  
Selve klubbhuset trenger også maling og tetting av hull i kledning etter 
diverse plakater og oppslag utført av klubben gjennom tidene.  Dette er 
viktige tiltak for å bevare verdier og ikke minst anseelse og respekt til 
medlemmer, gjestespillere og eier. 
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Lagerbygg/verksted med tilhørende lovpålagt skifterom, toalett og 
kontor/oppholdsrom for baneansatte har ikke vært gjenstand for vedlikehold 
eller oppgradering siden de ble tatt på leie.  Leietaker er ansvarlig for 
vedlikehold av innvendig slitasje og tekniske anlegg.  Lysarmatur trenger 
vedlikehold for å gi tilfredsstillende lysforhold for arbeid i verkstedet. 

Overbygning på utslag på driving range er klubbens eget bygg.  Bygget 
fungerer fint og gir en tilfredsstillende standard for brukerne.  Bygget trenger 
å males da det ikke har vær malt siden det var nytt. 

 

Ytre miljø 

Det er ikke registrert skader på personer eller utstyr i 2021.  Klubbens 
aktivitet påvirker i beskjeden grad det ytre miljøet.  Det legges vekt på å 
benytte miljøvennlige innsatsfaktorer. 

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 
moderne arbeidsmaskiner.  Styret vil etter vurdering prioritere revisjon av 
klubbens styringssystem for å sikre samsvar med arbeidsmiljøloven og 
internkontrollforskriften. 

 

Påskjønnelse 

Årsmøtet 2021 utnevnte, i erkjennelse av sin store innsats for Randaberg 
Golfklubb, Berit Sjo Jørgensen til æresmedlem.  Hun er blitt en institusjon 
gjennom sitt engasjement og utrettelige arbeid for klubben. 

Berit har innehatt styreverv i flere perioder, første gang tilbake til den tid da 
banen ble åpnet den 9 juni 2001 og i inneværende styre.  Hun har hatt 
komitéverv hvert eneste år siden klubben ble aktiv og tilbrakt en stor del av 
sin fritid på Tungenes Golfbane i engasjement for klubben. 

Berit er kjent for sine lune fremtoning og er alltid løsningsorientert, med andre 
ord en miljøskaper i alt hun engasjerer seg i. Hun eier ikke evne til å si nei 
når hun blir spurt om noe.  

Klubben takker Berit for sin store innsats med gode ønsker om at golfsporten 
vil gi mange fine stunder fremover. 
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Økonomi 

2021 har vært et godt år for klubben med et resultat i samsvar med vedtatt 
budsjett.  Det er gledelig å se vedvarende og økende golfinteresse med 
mange gjestespillere og nye så vel som gamle medlemmer.  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 2021. 

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 selges av klubben gjennom selvbetjent 
betalingssystem. 

Erfaring viser at betalinger til klubben i fremtiden vil komme mer via 
digitaliserte betalingssystem og bruken av kontanter vil forsvinne, noe 
følgende statistikk viser: 

Bank: 55% 
Vipps: 20% 
Kortterminal golfshop: 17% 
Kortterminal ballmaskin: 7% 
Kontanter: <1% 

Styret vil prioritere omlegging til digitale betalingssystem for greenfees ved 
starttidsbestilling og andre produkt 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 vil også takke klubbens sponsorer for deres støtte og samarbeid i 
2021. 

Klubben har p.t. ingen lån, men to leasingavtaler på maskiner med utløp i 
hhv. 2022 og 2024. 

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

Årsregnskapet for 2021 gjøres opp med et resultat på kr 220 116 mot 
budsjettert kr 226 787. 

Styret mener at klubbens økonomi er i bedring.  Tett kostnadsoppfølging og å 
øke klubbens anseelse og inntekter, vil være avgjørende for en positiv drift 
og styrking av klubbens egenkapital. 
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Styret anbefaler at årets overskudd overføres til klubbens egenkapital. 

Styret takker utvalg, enkeltmedlemmer, ansatt og sponsorer for innsatsen og 
godt samarbeid i 2021. 
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UTVALG OG KOMITÉENES ÅRSBERETNING 

 

Turneringskomitéen (TK) 

Har bestått av: 

Svein Olav Hetlesæther komitémedlem 
Bente Rinaldo komitémedlem 
Arne Johan Thorsen: Støtte 
 

Ingen rapport foreligger. 

Dame, herre- og seniorturneringer har vært administrert av de enkelte 
komitéene. Klubb- og regionturneringer av daglig leder med støtte fra Arne 
Johan. 
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Damekomitéen 

Har bestått av: 

Torbjørg Eik komitémedlem 
Sissel Eltervåg komitémedlem 
Kari Pettersen Goa komitémedlem 
Berit Sjo Jørgensen komitémedlem 
 
Det er avholdt 2 komitémøter og flere telefon/mail møter pga. 
koronasituasjonen. 
 
Korona nedstenging hadde også konsekvenser for turneringer denne 
sesongen. 
 
Vi hadde satt opp 23 turneringer denne sesongen, 5 av disse måtte avlyses 
pga. dårlig vær. 
 
Totalt var det 121 påmeldte til årets turneringer, som er noe lavere enn 2020 
sesongen, 21 damer har deltatt. 
 
Oppstart 24.03 og avslutning 6.10.2021. 
 
OOM resultater for sesongen: 
1.premie. Gro Bergsfjord 
2.premie. Berit Sjo Jørgensen 
3.premie. Torbjørg Eik 
 
14 damer avsluttet med en hyggelig sosial samling på Små Øyeblikk. 
Birdie pins utdelt til dem som hadde fått Birdie i løpet av sesongen. 
 
For Damekomitéen 
Berit Sjo Jørgensen 
Leder 
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Seniorkomitéen 

Har bestått av: 

Olav Hamre komitémedlem 
Gerd Anny Hamre komitémedlem 
 
Nytt av året var at vi arrangerte Seniorturnering hver torsdag. Dette etter 
ønske fra medlemmene.  
 
TURNERINGER: 
Det er arrangert 20 turneringer i perioden april – oktober. 4 turneringer avlyst 
på grunn av været.  
 
Gjennomførte turneringer hadde totalt 434 deltakere. 
Antall damer …………   82 
Antall herrer ………… 352 
Gjennomsnitt deltakelse per turnering 21,7 deltakere. 
 
SPONSORER: 
Senior komiteen har etablert god kontakt med lokale selskaper. De har deltatt 
med flotte premierings gaver. Vi setter stor pris på den mottakelse vi får, når 
vi er ute å 
»tigger» etter støtte til vår golf aktivitet. 
Følgende selskaper har deltatt som sponsor for Senior komiteen i 2021: 
 
 Coop Mega  Coop Byggmix  Tommys Kjøkken 
 Sport 1  Bunnpris 
 Små Øyeblikk Sør Dameklær 
 Sande Herreklær Sand Interiør 
 Thores Golfshop Elvis Frisør 
 
VI TAKKER SPONSORENE FOR ALL POSITIV STØTTE TIL SENIOR 
KOMITEEN I 2021 
 
Vi har også arrangert turneringer hvor det er servert varme retter til 
deltakerne. Dette har vært veldig positivt mottatt og vil bli videreført, innenfor 
den tilgjengelige økonomiske ramme som vi disponerer. 
Leverandøren for varme retter er Tommys kjøkken som også er klubbens 
sponsor. 
 
REGNSKAP: 
PERIODE   INNTEKTER   UTGIFTER 
APRIL   kr. 2300,00   kr.     00,00 
MAI    kr. 4100,00   kr.   276,14 
JUNI    kr. 5000,00   kr.   564,00 
JULI    kr. 1118,00   kr. 6000,00 
AUGUST   kr. 5412,00   kr. 3144,94 
SEPTEMBER   kr. 3200,00   kr. 3303,50 
OKTOBER   kr. 2950,00   kr. 3612,80 
SUM           KR. 24.080,00           KR. 16.901,38 
 
SENIOR KOMITEENS BANK SALDO PER 22.12.2021 KR. 7.178,62 



Protokoll årsmøte 2022 
 

15 

 

Rekrutterings- og juniorkomitéen 

Har bestått av: 

Berit Sjo Jørgensen leder 
Thore Dypvik støtte 
 
Treningsgruppe for juniorer: Ikke aktiv i 2021. 
 
Komitéen har hatt møter ifbm VTG kurs, kontakt ellers via mail og telefon pga 
koronasituasjonen. 
 
Koronasituasjonen var sannsynligvis også dette året medvirkende til stor 
pågang for VTG kurs. 
 
Veien til Golf kursene startet opp 6/4-21 og ble holdt fortløpende med 40-50 
kurskvelder gjennom sesongen til 12.oktober. Kursene er basert på NGF sine 
krav om grunnleggende golfferdigheter og teori. En ekstra kveld er lagt inn 
med banespill og golfregler pga reduserte teorikvelder grunnet 
koronapandemi. 
Instruktører: Thore Dypvik og Berit Sjo Jørgensen. 
Med fortløpende kurs gjennom sesongen, ble det varierende antall deltakere 
pr kveld, 2-8, totalt 58 deltakere. Det var overvekt av deltakere under 30 år. 
De fleste meldte seg inn i Randaberg golfklubb. 
Kursavgiften har vært kr.700,- hvorav kr.500,- ble refundert ved innmelding i 
Randaberg golfklubb. 
 
Det er et stort behov for at flere kan holde kurs for klubben 
På vegne av Rekrutteringskomitéen 
Berit Sjo Jørgensen 
Leder 
 

Bane- og dugnadskomitéen 

Har bestått av: 

Ivar Lye: komitémedlem 
Reidar Vistnes: komitémedlem 
Kurt Inge Håland komitémedlem 
Jostein Nordin komitémedlem 
Thore Dypvik: faglig støttemedlem 

 

Komitéens leder Arnstein Vik gikk ut av komitéen etter ansettelse i klubben. 
Ny leder er ikke utnevnt.  Komitéen har gjennomført ett møte i 2021. 

Denne komitéen er viktig for å gi innspill til styret for utarbeidelse planer 
vedlikehold og utvikling av klubbens baner.  
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Om komitéen ønsker det, kan daglig leder kunne bistå med gjennomføring av 
møter. 

 

Herrekomitéen (HK) 

Har bestått av: 

Sveinung Lein: leder 
Arne Johan Thorsen: komitémedlem 
 

I 2021 ble det satt opp 30 «Herrenes Aften» turneringer fra 30.3 til 19.10.21 
med 643 påmeldte deltakere. Dette gir et snitt på ca.22 deltakere per 
turnering, noe vi er stolte over. 

Interessen vært god hele sesongen med deltakelse også av spillere fra andre 
klubber. Turneringene har tatt inn kr 32.150 i turneringsavgift hvor kr 9.000 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 2021: 

1. Joakim Tunge 
2. Kurt Inge Håland 
3. Helge Leknesund 

HK gratulerer 

 

 

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

 

Se vedlegg: 

− Årsregnskap for 2021 
− Revisjonsberetning 2021 

 

Kommentarer:  

Olav Hamre: Etterlyser en mer detaljert beskrivelse av postene i regnskapet, 
og påpeker at dette også har vært etterlyst på tidligere årsmøter. 

Espen Finnestad repliserte: Detaljert regnskap blir lagt frem på årsmøte og 
kan også bes tilsendt på forhånd ved å kontakte styret. 

 

Vedtak: 

Det fremlagte regnskap for Randaberg Golfklubb for regnskapsperioden  
01.01. – 31.12.2021 med tilhørende beretning fra revisorer godkjennes. 

 

SAK 6 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

Forslagstiller: Styret 2021 

I dag er det 4 komitéer som arrangerer turneringer. Styret ønsker et tettere 
samarbeid mellom disse og ønsker derfor å slå sammen alle komitéer som i 
dag arrangerer turneringer til en turnerings- og aktivitetskomité. Dette for å 
ha større fokus på arrangering av turneringer. Styret tror dette vil skape flere 
turneringer på sikt. 

 

Kommentarer:  

Olav Hamre: Positiv til forslaget, men etterlyser mer informasjon rundt 
hvordan vi ser for oss at dette vil bli i praksis, at vi får en leder for komiteen 
og at daglig leder eller styret kaller inn til et oppstartsmøte. 

Einar Røinås og Anders Myhra Nordin repliserte: Ser det som fordelaktig å 
samle disse komiteene for å styrke turneringsaktiviteten og samle 
grupperingene. Gjenstår noe arbeid for å legge retningslinjene og er enige 
med Olav at det må være en leder og et oppstartsmøte daglig leder eller 
styret kaller inn til. 
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Vedtak: 

Å slå sammen turnerings-, herre-, dame- og seniorkomité til en turnerings- og 
aktivitetskomitè. 

 

SAK 7 FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENTER 

Ifølge revidert lov norm § 16, punkt 11, skal årsmøtet fastsette 
medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 
fastsette treningsavgift. 

Vedtak: 

Årskontingenter for 2023 settes til: 
 
Hovedmedlem: kr. 5 500,- 
Ektefellemedlem/partner: kr. 3 500,- 
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 150,- 
Medlemskap uten spillerett: kr. 795,- 
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SAK 8 VEDTA KLUBBENS BUDSJETT 

Driftsinntekter og driftskostnader 

Resultat 
2021 

Budsjett 
2022 

Salgsinntekt 450 877 473 000 
Annen driftsinntekt 2 112 106 2 300 600 
Sum driftsinntekter 2 562 983 2 773 600 

Varekostnad 39 436 42 000 
Lønnskostnad 755 653 975 552 
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle 
eiendeler 14 789 33 750 
Annen driftskostnad 1 534 153 1 717 006 
Sum driftskostnader 2 344 032 2 768 308 

Driftsresultat 218 951 5 292 

Finansinntekter og finanskostnader 
Annen renteinntekt 1 165 1 200 
Annen rentekostnad 0 0 
Resultat finansposter 1 165 1 200 

Ordinært resultat før skattekostnad 220 116 6 492 
Ordinært resultat 220 116 6 492 

Årsresultat 220 116 6 492 

Overføringer 
Avsetning til annen egenkapital 220 116 6 492 
Sum overføringer 220 116 6 492 

Kommentarer: 

Olav Hamre: Etterlyser en mer detaljert beskrivelse av postene i budsjettet, 
og påpeker at dette også har vært etterlyst på tidligere årsmøter. 

Anders Myhre Nordin repliserte: Ihht loven er det hovedposter som er et krav, 
men påpeker samtidig at detaljert budsjett blir lagt frem på årsmøte og kan 
også bes tilsendt på forhånd ved å kontakte styret. 

Vedtak: 

Det fremlagte budsjett for 2022 godkjennes. 
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SAK 9 BEHANDLE KLUBBENS ORGANISASJONSPLAN 

Revidert organisasjonsplan for klubben som følger: 

1.0 HENSIKT   
Hensikten med dette dokumentet er å sikre en oversiktlig ryddig fremstilling av 
ansvar og roller i Randaberg Golfklubbs HMS-arbeid. Denne oversikten er sentral 
ved utarbeidelse av prosedyrer, og nyttig når det er tvil om hvem som har ansvar i 
ulike saker. 

2.0 ANSVAR OG MYNDIGHET 
Årsmøtet har ansvar for vedtektene etter innstilling fra styret, eller medlemmene i 
virksomheten. 
Styret delegerer myndighet og ansvar til daglig leder, gjennom stillingsinstruks for 
daglig leder. 
Daglig leder har det daglige HMS-ansvar, og skal påse at driften skjer i tråd med 
lover og forskrifter, samt retningslinjer gitt i HMS-systemet. 
Verneombud og ansatte har også ansvar, iht. lover og forskrifter, se nærmere 
beskrivelse i kap. 3.0 i dette dokumentet. 

3.0 BESKRIVELSE 

Oppgaver og ansvar på ulike personer/stillinger iht. vedtekter og stillingsinstrukser: 

ÅRSMØTET: 
1. Årsmøtet er Randaberg Golfklubbs øverste myndighet.
2. Vedtektene vedtas av årsmøtet, og disse legger føringer for ansvarsfordeling og

reaksjonsformer.

Årsmøtet 

Styret 

Daglig leder 

Ansatt 

Verneombud 

V
irksom

heten 
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3. Årsberetning: krav om vurderinger vedrørende HMS
4. Regnskap, budsjett og arbeidsplaner influerer på HMS.
5. Årsmøtet vedtar virksomhetsplan for kommende år.

STYRET: 
1. Ansvarlig overfor årsmøtet at driften er i tråd med lover, forskrifter og egne

vedtekter, herunder HMS-systemet.
2. Delegerer ansvar og myndighet til daglig leder i instruks for denne.
3. Vedtar instruks for verneombud.
4. Ansvarlig for at administrasjon har tilfredsstillende bemanning.
5. Ansvarlig for at bedriften har et funksjonelt HMS-system.

DAGLIG LEDER: 
1. Ansvarlig for det daglige HMS-arbeidet.
2. Godkjenner de enkelte dokument i HMS-systemet, og ansvarlig for at disse

følges opp i det daglige arbeidet.
3. Ansvarlig for å følge opp ansatte og deres arbeidsmiljø, iht. gjeldende

prosedyrer.
4. Legge frem for styret sykefraværstatistikk iht. gjeldende prosedyre.
5. Legge frem for styret vesentlige avvik som er registrert i arbeidsmiljø iht.

gjeldende prosedyrer.
6. Ansvarlig for at ansatte har tilstrekkelig opplæring, inkl. verneombudet.
7. Ansvarlig for revisjon av HMS-systemet.

ANSATTE 
1. Ansvarlig for å følge opp de pålegg som gis av arbeidsgiver.
2. Ansvarlig for å følge opp de pålegg som gis av arbeidsleder.
3. Melde registrerte avvik i arbeidsmiljøet til daglig leder
4. Plikter å avbryte arbeid som oppleves som en direkte trussel mot eget liv og

egen helse.

VERNEOMBUD: 
1. Utføre sitt verv iht. AML Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning,

instruks for vervet og aktuelle prosedyrer i HMS-systemet.
2. Kan ta ansatt ut av arbeidet, men ikke stanse virksomheten.
3. Melde registrerte avvik i arbeidsmiljøet til daglig leder. Oppfølging av ansatte er

daglig leder sitt ansvar, ikke verneombudet sitt. Se aktuelle prosedyrer i kap. 5
Gjennomføring.

DOKUMENTREFERANSER 
• Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

(internkontrollforskriften)
• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
• Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
• Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler

(arbeidsplassforskriften)
• Lov om folketrygd (folketrygdloven)
• Lov om ferie (ferieloven)

Vedtak: 

Det fremlagte forslag til organisasjonsplan vedtas. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62#KAPITTEL_10
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1356/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1356/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21
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SAK 10 VALG 

Forslag: 

Styret 
Anders Myhra Nordin Leder 1 år 
Einar Røinås Nestleder 1 år 
Tonje Ringen Nilssen Medlem 2 år 
Mathias Femsteinevik Medlem 2 år 
Thore Helseth Høyer Medlem 2 år 
Monica Viste Vagle Varamedlem 1 år 

Leder og nestleder velges separat. 

Kontrollutvalg 
Per Blikra Medlem 1 år 
Torbjørg Eik Medlem 1 år 
Anne Kristin Leikvoll Varamedlem 1 år 

Styrets forslag til: 
Valgkomité 

Espen Finnestad Leder 1 år 
Berit Sjo Jørgensen Medlem 1 år 
Tonje Kolnes Røinås Varamedlem 1 år 

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

Vedtak: 

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

Randaberg, 8. mars 2022 

Kristin Marie Aas Nordin Jostein Nordin 
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Resultatregnskap
Randaberg Golfklubb

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2021 2020

Salgsinntekt 450 877 383 299
Annen driftsinntekt 2 112 106 1 853 406
Sum driftsinntekter 2 562 983 2 236 705

Varekostnad 39 436 46 239
Lønnskostnad 4, 5 755 653 498 417
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 1 14 789 10 825
Annen driftskostnad 6 1 534 153 1 215 342
Sum driftskostnader 2 344 032 1 770 823

Driftsresultat 218 951 465 882

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 1 165 66
Annen rentekostnad 0 1 569
Resultat av finansposter 1 165 -1 503

Ordinært resultat før skattekostnad 220 116 464 379
Ordinært resultat 220 116 464 379

Årsresultat 220 116 464 379

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 220 116 464 379
Sum overføringer 220 116 464 379

Randaberg Golfklubb Side 1



Balanse
Randaberg Golfklubb

Eiendeler Note 2021 2020

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 25 244 5 412
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 13 111 0
Sum varige driftsmidler 38 355 5 412

Sum anleggsmidler 1 38 355 5 412

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 73 392 14 167
Andre kortsiktige fordringer 23 562 36 023
Sum fordringer 96 954 50 190
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 5 568 7 152
Sum investeringer 5 568 7 152

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 662 519 452 317

Sum omløpsmidler 765 041 509 659

Sum eiendeler 803 396 515 071

Randaberg Golfklubb Side 2



Balanse
Randaberg Golfklubb

Egenkapital og gjeld Note 2021 2020
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 612 391 392 275
Sum opptjent egenkapital 612 391 392 275

Sum egenkapital 7 612 391 392 275

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 62 148 48 224
Skyldig offentlige avgifter 65 889 34 437
Annen kortsiktig gjeld 62 968 40 135
Sum kortsiktig gjeld 191 005 122 796

Sum gjeld 191 005 122 796

Sum egenkapital og gjeld 803 396 515 071

Randaberg Golfklubb Side 3



Regnskapsprinsipper

Note 1 Anleggsmidler

Type anleggsmiddel
Maskiner og 

utstyr Anlegg Totalt

Anskaffelseskost 01.01. 113 012       5 430 427    5 543 439     
Tilgang 47 732          - 47 732
Avgang - -
Anskaffelseskost 31.12. 160 744       5 430 427    5 591 171     

Akkumulerte avskrivninger 31.12. -122 389 -5 430 427 -5 552 816
Akkumulerte nedskrivninger 31.12. - - 
Balanseført verdi pr. 31.12. 38 355          - 38 355

Årets avskrivninger 14 789          - 14 789
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 2021
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.
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Noter 2021
Randaberg Golfklubb

Note 3 Bankinnskudd

Dette år Forrige år
Bundne skattetrekksmidler: 33 718 16 428

Note 4 Lønnskostnader

Lønnskostnader Dette år Forrige år

Lønn 647 417 427 882
Arbeidsgiveravgift 94 997 58 752
Pensjonskostnader 13 127 10 913
Andre lønnsrelaterte ytelser 111 870
Sum 755 653 498 417

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 153 527
Styre 0
Revisor 0
Reguleringskostnader 0
Sum 153 527

Note 7 Egenkapital

Annen
Egenkapital Sum

Egenkapital pr 01.01 392 275 392 275
Årets resultat 220 116 220 116

0
Egenkapital pr 31.12 612 391 612 391
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Styrets årsberetning 

2021 har vært et godt år med et overskudd som resultat i samsvar med vedtatt budsjett. Dette 
gjenspeiler nok et år med en drift basert på et lavt forbruk på vedlikehold av anlegg, bygninger 
og maskiner. 

Egenkapitalen er ytterligere styrket og anses sterk nok til å starte en forsiktig innhenting av 
etterslep på vedlikehold, investeringer på anlegg og maskiner, samt a utvikle klubben 
sportslig og forbedre dens attraktivitet. Styret anbefaler at årets overskudd overføres til 
klubbens egenkapital. 

�stad 
Styreleder 

��--
Einar Røinås 

Medlem 

Movu,c� l'-' 
Monica Viste Vagle 

Nestleder 

Bente Rinaldo 
Medlem 

,/�k
'Anders Myhra Nordin 

Medlem 
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