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ÅRSMØTET 7. februar 2013, kl.19.00, på Sørmarka. 
 
 
      AGENDA 
 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 
 

3. Velge dirigent(er), sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 
  

4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.  
 

6. Behandle innkomne forslag og saker. 
6.1 Søknad fra Tom Rune om at klubben frafaller kravet om kr 40.000,- i leie for       

                   klubbens roughklipper i 2012. Alternativt at kr 20.000,- frafalles og de   
                   resterende 20.000,- skyves ut i tid. 
     6.2 Hva skjer med Krokhol golfbane videre framover? Tom Rune informerer. 
     6.3 Hva vil vi med Krokhol GK? Formål, funksjon og aktiviteter? 
     6.4 Forslag om at klubben fortsetter å abonnere på golfbox og opprettholder  
                 hjemmesiden, krokhol.no. 
     6.5 Forslag til nye vedtekter for klubben basert på forbundets Lovnorm 

 
7. Fastsette medlemskontingent og tidspunkt for innkreving av medlemskontingent for 

2013. 
 

8. Vedta klubbens budsjett.  
 

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.  
 

10. Valg i henhold til vedtektene.  
 
 
 
 
 
Etter at årsmøtet er avsluttet vil styret være tilgjengelig for de medlemmer som har 
ytterligere spørsmål o.l. 
 

Styret. 
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Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden –  
           årsmøtet 7. februar 2013 
 
Innkallingen skal sendes ut minst en måned før årsmøtet. Den ble lagt ut på 
hjemmesiden før jul og ble sendt ut på epost 30. desember 2012. 
Saksdokumentene skal være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet og ble sendt ut 
på epost 30. januar 2012 og lagt ut på hjemmesiden dagen etter. 
 
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendringer som ikke er oppført på 
utsendte/kunngjorte saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de 
stemmeberettigede på årsmøtet vedtar dem, ved godkjenning av sakslisten. 
 
 
Forslag til forretningsorden 
1. Møtet ledes av den valgte dirigenten 

 
2. Protokollen føres av den/de valgte sekretær/er. 
 
3. Ingen kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. 

Med unntak for innlederen settes taletiden til:  3 minutter første gang 
       2 minutter andre gang 
       1 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 innholde 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 for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 
 
7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for 

og imot. 
 
 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Innkallingen til, samt saksliste og forretningsorden for årsmøtet 7. februar 2013 i 
Krokhol Golfklubb godkjennes. 
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Sak 4 Behandle klubbens årsmelding, herunder komiterapporter for året 2012 
 

Styret har hatt følgende sammensetning: 
Leder:   Trond Syversen 
Nestleder:  Jens Kristian Tofteberg 
Kasserer:  Randi Højlund Pedersen 
Styremedlemmer: Britha Amundsen 
   Terje A. Bjørnstad 
Varamedlemmer: Eva Haraldsen 
   Cathrine Granung 
 
Øvrige tillitsvalgte og tillitsoppnevnte: 
Revisorer:  Trond Torgersen og Odd Hole 
Valgkomite:  Eivind Gikling (leder) og Marit Solveig Bjørnstad 
 
Utvalg og komiteer oppnevnt av styret: 
Turnering:   Ragnhild Lied Johansen (leder) + 9 andre .  
Handicap:  Finn Arne Johansen (leder), Eivor Arntzen, Ådne Trygg. 
Rekruttering  Jens Kr. Tofteberg  
Junior:   
Bane: Ådne Trygg (leder), Finn Ericsson og Trond Syversen. 
Dame:   Ragnhild Lied Johansen og Marit Bjørnstad. 
Senior:   Eivor Arntzen  
Markedsgruppen: Tom Rune Larsen. 
Redaksjonskomite:     Morten Olstad (leder), Jon Kittelsen (webredaktør) og Hilde    
                                   Gundersen.  
 
Møtevirksomhet mv: 
Det har vært et løpende samarbeid med Tom Rune Larsen som greenkeeper og eier av banen. 
Det er avholdt i alt 7 styremøter i løpet av året. I tillegg har styret avklart saker gjennom e-
postutveksling.  
 
Representanter for styret har dessuten hatt møte med rådmannen i Ski kommune vedr. den 
delen av golfbanen som ligger på kommunens arealer. Det har vært kontakt med NGF i 
samme forbindelse. Styrets initiativ hadde til hensikt å leie kommunens del av drivingrangen 
samt gamle hull 7 for en rimelig kostnad. Dessuten ønsket klubben, i samarbeid med Tom 
Rune Larsen, adgang til å holde i hevd resten av kommunens golfareal for å hindre at denne 
delen grodde igjen. Saken ble framlagt for kommunestyret, men uten at klubben fikk 
anledning til å belyse saken godt nok. Kommunen vedtok å opprettholde sine opprinnelige 
økonomiske krav, noe som gjorde det umulig for klubben å gjennomføre sine planer.  
 
Medlemsutvikling: 
Klubben hadde ved årets utgang 299 medlemmer mot 297 året før. Tilbud om reduksjon i 
spilleavgift og annonsering i bl.a. Norsk Golf har ikke gitt ønsket respons.  
 
I samarbeid med to av klubbens medlemmer (Rita Aase og Jon Kittelsen) fikk styret utviklet 
og trykket opp klistrelapper som ble delt ut til medlemmene til bruk på biler mv som et 
markedsføringstiltak. Dessverre var det få av klubbens medlemmer som fulgte opp tiltaket. 
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Idrettslig aktivitet: 
Styret viser her til gruppenes årsrapporter. Det fremgår at det har vært en omfattende 
turneringsvirksomhet, både i egen regi på Krokhol og ved eksterne turneringer med til dels 
gode resultater.  
 
Styret har videreført det populære tilbudet om trening med klubbproene. Også inneværende 
sesong har deltakelsen vært god. Et annet populært tiltak var samarbeidet med Østmarka om 
fritt spill på begge baner for fullt betalende medlemmer. Likevel er inntrykket at de fleste 
foretrakk sin egen hjemmebane. 
 
Banen: 
Banen åpnet 28. april og har, været tatt i betraktning, holdt god standard.  
 
Banekomiteen arrangerte også dette året vårdugnad i samarbeid med Tom Rune. Etter 
forholdene var deltakelsen god. 
 
En dugnadsgjeng, ledet av Terje Bjørnstad, har bidratt til gjennomføring av flere viktige 
tiltak. 
 
Tom Rune har dessuten fått god frivillig bistand av blant annet Finn Ericsson til banedriften. 
 
For å skape større variasjon på banen er det planlagt 4 tee-steder på hvert hull. Banen ble 
slopet ut fra disse i løpet av sommeren. Resultatet vil komme til anvendelse fra neste sesong. 
 
Styret utarbeidet opplegg og rutiner for en golf-vert tjeneste. Dessverre viste det seg at lite 
press på banen gjorde tjenesten unødvendig gjennom hele sesongen. 
 
Økonomi: 
Klubbens økonomi er sunn. Grasrotandelen tilførte klubben kr. 27.961. Det har i snitt vært vel 
70 medlemmer som står bak dette. Årets driftsresultat ble et overskudd på kr 17.437. 
 
Tatt i betraktning at golfbanen har slitt økonomisk, har styret har funnet det fornuftig å bidra 
med midler til utskifting av motor på roughklipperen og markedsføring av banen og klubben. 
 
Likestilling: 
Klubben overholder alle gjeldende regler for likestilling. 
 
Vedlegg: 
Årsrapportene fra turneringskomiteen, damegruppen, seniorgruppen, banekomiteen,  
handicapkomiteen og redaksjonskomiteen. 
 
 

Oslo, 30. januar 2013 
 

Trond Syversen   Jens Kristian Tofteberg   Randi Høilund Pedersen 
Britha Amundsen   Terje A. Bjørnstad 
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Årsrapport fra Turneringskomiteen sesongen 2012 
 
Vi har klaget over regnet de siste par årene, og det var neimenn ikke noe bedre i sesongen 
2012 heller. Vi klarte heldigvis å gjennomføre 14 ordinære turneringer, samt 4 Texas 
Scramble i juli. Vi måtte avlyse mandagsturneringen 1 gang, og de siste ukene var det 
ballplassering på grunn av svært våt bane. Dette ga selvfølgelig dårligere deltagelse på 
turneringene enn normalt. I tillegg merket vi også at en del spillere har meldt seg inn i andre 
klubber. 
 
Vær eller ikke vær, Krokhols medlemmer liker å spille turneringer. I 2012 hadde vi 18 
mandagsturneringer med i alt 526 deltagere. (2011 var det 16 turneringer med i alt 500 
deltagere).  Gjennomsnittlig var det 29,8 deltagere pr. turnering.  Til sammenligning 31,3 pr. 
turnering i 2011  
 
Årets første turnering - Vårsleppen.  Hadde 36 påmeldte, en liten reduksjon fra i fjor hvor det 
var 47. 
 
Vi hadde St. Hans Golf og Grill. Texas scramble, damer og herrer.  Det ble 28 påmeldte i litt 
kjølig men fint vær. En hyggelig turnering med grillmat etterpå.  
 
Klubbmesterskapet, med 28 deltagere, ble avviklet 18 og 19 august. Tung og våt bane ga 
vanskelige forhold. Alle klasser spilte 18 hull lørdag og 18 hull søndag (ikke cut).  
 
Herreklassen ble vunnet av Ketil Nordgård  + 19.  Vi gratulerer som Klubbmester herre 2012! 
På 2. plass Iver Sletten (+21) og 3. plass Trond Syversen (+24) 
I dameklassen vant Stine Torgersen (+33) Vi gratulerer som Klubbmester dame 2012! 
Britha Amundsen på 2. plass og Marit Bjørnstad ble nr. 3. 
I klasse C vant Bjørn Harald Jensen - Gratulerer 
2. plass Jens Chr. Tofteberg og 3. plass Per Sarvik. 
 
Sammen med klubbmesterskapet er konkurransen om å vinne ”Order of Merit” av de gjeveste 
trofeer. Vi gratulerer vinnerne i 2012: 
Mandagsturneringene: 
Iver Sletten Klasse A, Rune Sørlie Klasse B og Kirsten Rogne Klasse C 
Dameturneringene: 
Britha Amundsen i klasse A og Ann Sund i klasse B 
Seniorturneringene: 
Olaf Thomasesen i klasse A og Aud Jørgensen i klasse B 

Klubbmesterskapet i Match Play fristet 31 deltakere.  
Klubbmester Match, 2012 ble Ketil Nordgård som slo Alexander Knoff med 2 hull igjen å 
spille. Gratulerer.  

Mange (66) var kvalifisert til invitasjonsturneringen Krokhol Masters, men bare 21 hadde 
anledning til å delta. Lars Sandberg vant klasse A(+2), Odd Hole klasse B(+8) og Kirsten 
Rogen klasse C  

Årets siste turnering, Elgjakta, var en flagg-turnering med 20 påmeldte. (mot 12 ! i fjor).  
Turneringen ble vunnet av Olaf Thomassen – på hull 18. Joakim Sarvik ble nr. 2 – på hull 18 
litt lenger unna pinnen. 
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Tusen takk til Tom Rune & Co som, på tross av alt det dårlige været, klarte å holde banen 
spillbar gjennom hele sesongen.  
Tusen takk alle sammen – så håper vi på bedre vær og stor deltakelse neste år.. 
 
Ragnhild Lied Johansen - Turneringskomiteen  
 

 
Årsrapport fra Damegruppen sesongen 2012. 

 
Damegruppen har blitt vesentlig redusert de siste årene, men vi syns allikevel at vi fikk fin 
deltagelse i årets turneringer.  Vi bestemte oss for at det ble turnering så sant det var ”noen” 

påmeldte, men det måtte være minst 8 deltagere for å være en tellende runde til Order of  
Merit. 

Vi hadde faktisk 17 turneringer, hvorav 12 var med 8 deltagere eller flere. På det meste var vi 
16 stykker. 
Order of Merit ble vunnet av: 
Klasse A: 
 Britha Amundsen - Gratulerer  
Ragnhild Lied Johansen ble nr. 2 og Leona Pilares nr. 3  
 Klasse B: 
Ann Sund - Gratulerer 
Aud Jørgensen nr 2 og Fina Kensland nr. 3 
På avslutningsturneringen ble vi 17 stykker. Det ble tidlig mørkt så vi spilte bare 14 hull 
Texas Scramble, før vi gikk over til den tradisjonelle ”festen etterpå”.  Vi spiste og koset oss 
og kunne alle sangene fra i fjor pluss noen til. Som vanlig sto stemningen i taket. 
Stemningen var også topp på vår årlige ”utenlandstur”. I år dro vi til Skjoldenæsholm gods, 
som ligger en times busstur fra København. Vi bodde på et nydelig gammelt slott og spilte på 
den fine banen som hører til.  Dvs. den siste dagen ble det et vanvittig tordenvær, så vi måtte 
bryte etter 9 hull.  Men da fikk vi litt ekstra, hyggelig,  tid på golf kroen som ligger like ved.  
Vennskapsturneringen (Mørk og Moss) var hos damene på Mørk i år, kjempehyggelig som 
vanlig, og fin deltagelse fra Krokhol-damene. 
Kjære Krokhol-damer, vi har – forholdene tatt i betraktning – hatt en fin sesong i 2012. Vi 
håper alt det beste for neste år og ønsker dere alle hjertelig velkommen. Vi har plass og 
”hjerterom” til alle som vil være med, samme hvilket HCP du har.  
 
Takk for i år.  
Ragnhild Lied Johansen 
 
 
 

Årsrapport fra seniorgruppa 2012 
Seniorgruppa startet turneringsspill tirsdag, 15. mai og avsluttet tirsdag, 25. september med 
Texas scramble. Tradisjonen tro serverte vår eminente kokk Tom Rune, deilig fiskemiddag 
etter spillingen, deretter ble det premieutdeling og kåring av vinneren av seniorcupen 2012. 
Vandrepremien til den som kom best ut poengmessig, med de ti beste turneringsresultatene 
som tellende, er Olaf Thomassen tett fulgt av Aud Jørgensen og Fina Kensland på de neste 
plassene. Gratulerer! 
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Vi takker vår pro Juha for populær trening på tirsdagene før turnering. Den har forbedret 
spillet for mange av oss, som har deltatt i treningen. En takk til Tom Rune og resten av 
banemannskapet for å ha klart å holde banen åpen og spillbar til tross for alt regnet og Jon 
Kittelsen for ypperlig assistanse med resultatservice, bilder og kommentarer på vår 
hjemmeside. 
Til tross for mye regn, har vi hatt tur med været, ikke en eneste tirsdag er turneringen blitt 
avlyst.  
Siste tirsdagen i august var Krokhol golfbane stengt grunnet annen turnering, da drog 
seniorgruppa til Østmarka golfklubb for å spille tirsdagsturneringen, etter spillingen ble det 
servert lunsj.   
Det har i snitt vært 16 til 20 deltaker på turneringene. 
 
For seniorgruppa 
Eivor Arntsen og Jan Berg Jansen. 
 

 
Årsrapport fra Handicap komiteen 2012 

Handicapkomiteens oppgaver er i stor grad automatisert de senere årene, og ved for eksempel 
klubbskifte er det administrasjonen og golfbox som sørger for det nødvendige.  
En oppgave ligger,  etter reglene,  i å foreta en vurdering av de enkelte spilleres spillestyrke 
ved sesongens slutt,  for å sikre at den enkelte spiller har ”riktig” handicap.  I praksis ivaretas 
dette for de fleste spillere av den løpende handicapjusteringen som foretas i forbindelse med 
klubbturneringene.  I og med at også 9-hulls runder nå kan være tellende, får de fleste 
gjentatte justeringer av handicap i løpet av sesongen. 
I spesielle tilfeller, som for eksempel etter alvorlig sykdom eller ulykker, kan det hende at 
spillere får redusert sin spilleferdighet i større grad enn det handicapsystemet kan ivareta i 
rimelig tid. I slike tilfelle er det handicapkomiteens oppgave å foreta en vurdering av 
spillerens spillestyrke,  og justere handicap i overenstemmelse med dette.  
Som kjent kreves det fire handicaptellende runder i løpet av sesongen,  for at spillerne skal 
beholde  det som heter ”EGA turneringshandicap”.  I vanlige mandagsturneringer kan man 
selvsagt delta med vanlig klubbhandicap,  men i klubbmesterskap og andre turneringer av mer 
”alvorlig karakter”,  har man ikke rett til å delta dersom man ikke har et EGA-handicap.  Det 
er noe ikke alle klubbens medlemmer har tatt like alvorlig. 
Handicapkomiteen har også rett til å erklære en turneringsrunde som ”ikke handicaptellende”, 
på grunn av dårlig vær.  Dette har flere ganger i 2012 vært gjort av turneringskomiteen med 
handicapkomiteens godkjennelse. 
 
 

Årsrapport fra Banekomiteen 2012 
Vi startet sesongen med en fellesdugnad i april. 
 
Det er utført dreneringsarbeid av Tom Rune som gjorde noen steder mye bedre, men vi fikk 
utrolig mye regn denne sesongen, som de 3 foregående år. I følge mange golfere har banen 
likevel fremstått bedre enn man kunne forvente. 
Banekomiteen har utbedret merkingen av samtlige vannhindere og dessuten sjekket/justert 
alle avstandsmarkeringer. 
 
Banen er slopet på ny med 3-4 utslag på alle teesteder. Ny slope blir gjeldene fra 2013. 
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Hensikten med å etablere 4 tee-steder på hvert hull er å gi større variasjonsmuligheter for 
spillerne nå når det er en 9-hulls bane. 
 
Det ble etablert en dugnadsgruppe som, i løpet av sesongen, har gjort følgende arbeid: 

- Opprydding og fjerning av søppel fra parkeringsplass og drivingrange. 
- Påfylt sand og fjernet steiner i bunkere på hull 6 og 7. 
- Luket og satt i stand bunker på øvingsfelt 
- Medvirket til å lage ny bro over vann mellom hull 2 og 3. 
- Reparert beskyttelsesnett ved green på hull 2. 
- Klippet kanter langs fairway spesielt ved ”ballnedslagsfelt” 

Gruppen har bestått av Terje A. Bjørnstad (leder), Jan Røisi, Petter Ingvar Tomren, Morten 
Olstad og Egil Sørseth. Gruppens leder vil særlig framheve innsatsen til de to sistnevnte.  
 
Mvh. 
Banekomiteen. 
 
 
 
 
 
Redaksjonskomiteens oppsummering 2012. 
 
I sesongen 2012 var det følgende medlemmer i redaksjonskomiteen. 
 
Jon Kittelsen.    Fotograf, skribent, fotograf og superbruker. 
Hilde Gundersen.   Koordinator. 
Morten Olstad.  Forman. 
Morten Trehjørningen. WEB Master 
 
Redaksjonskomiteen har hatt noen møter, men det meste av aktivitet har foregått i web 
systemet. 
 
Det har også i år vært stor aktivitet på Krokhol sin web side. Det ble på vårparten gjort noen 
få endringer i web systemet for å forenkle noen av modulene. 
 
På forsiden ble det gjort noen endringer for å få en enda bedre og mer oversiktlig forside. 
 
Vi legger ut informasjon om statistikk, tall og grafer om hva som har vært av aktivitet på 
WEB sidene. 
 
Hilsen 
Redaksjonskomiteen. 
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Sak 5 Behandle klubbens regnskap i revidert stand 
 
 
 
 
RESULTATREGNSKAP:      2012        2011 
 
Inntekter: 
 
Kontingent medlemmer       171900      185400 
Offentlige tilskudd (NT)         27961        54215 
Turneringer            39470        48010 
Leieinntekt maskin                   0        40000 
 
SUM INNTEKTER:        239331      327625 
 
Kostnader: 
 
Turneringskostnader         17098        28165 
Premiekostnader         15065        17124 
Medlemsavg. Golfforbundet       62400        57400 
Tidsskriftet Norsk Golf       30712,50       36733 
Profilerings‐/IT utgifter       34081,15       68992 
Kostnadsgodtgjørelser       11196,60         9193 
Møtekostnader           5752          7910 
Påløpne utgifter           2213          3635 
Klubbtrening           25000        25000 
Avskrivning maskin         46875        46875 
 
SUM KOSTNADER:                  250393,25      301027 
 
 
 
Bankgebyrer,rentekostnader            94                        576 
Renteinntekter        ‐28593       ‐27000 
Sum finanskostnader       ‐28499       ‐26424  
 
Årets resultat:        +17437      +53022 
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Note til regnskapet 2012: 
 

• Kr. 46 250,‐ til ny motor til klippemaskinen er tatt ut av resultatregnskapet og lagt til 

anleggsmidler, d.v.s. øket nedskrevet verdi av klippemaskinen med dette beløp. 

• Påløpne ikke betalte kostnader under kortsiktig gjeld er summen av ikke innløste 

premiesjekker. Det ble i 2012 satt en frist på gyldigheten av sjekkene. Siden det ikke 

vil være mulig å benytte disse i 2013 vil vi be om at de som fortsatt er i besittelse av 

sådanne krever klubben for beløpet, og så får vi nulle ut posten etter dette. 

• Det er ikke betalt leie for klippemaskinen i 2012. Tom Rune har sendt en søknad om 

at klubben skal frafalle kravet på kr.40 000,‐. Styret i klubben har besluttet å  legge 

dette fram for årsmøtet og dermed gitt en utsettelse til det foreligger en avgjørelse. 
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Sak 6.1 Søknad fra Tom Rune om at klubben frafaller krav om leie for  
              klubbens roughklipper i 2012 
 
I 2010 kjøpte klubben en brukt roughklipper.  Det var et absolutt behov for en slik klipper og 
Tom Rune Larsen hadde ikke de nødvendige midler til dette. Avtalen med Tom Rune var at 
han skulle leie/lease klipperen for kr 40.000 pr år og overta den når leiesummen dekket 
klubbens utgifter. 
Klipperen kostet ca kr 180.000 inkl. moms. I 2012 måtte motoren skiftes ut. Klubben dekket 
kostnadene som var på ca kr 46.000. Tom Rune har hittil (2010 og 2011) betalt til sammen kr 
80.000 i leie. 
 
Tom Rune har sendt klubben en søknad om at leie for 2012 blir motregnet mot et tilskudd til 
markedsføring av klubb og bane eller ettergitt. Alternativt ber Tom Rune om at leien for 
2012 blir redusert til kr 20.000 og at dette beløpet blir motregnet eller ettergitt. Han har gitt 
følgende begrunnelse for søknaden: 
 

«Det har vært tungt å drive golfbanen. Klubben går med overskudd og har gjennom 
flere år kunnet bygge opp sin kapital ved at andel kontingent er en stor del av samlet 
innbetaling i forhold til ansvarsområde og utgifter i forbindelse med dette. Jeg har 
også gjennom alle år tatt meg av administrasjonen for golfklubben i forbindelse med 
medlemsregister og kontingent inndrivelse uten godtgjørelse til tross for at det i 
klubben burde være midler til dette. 
Det er også fra min side brukt penger på markedsføring i år også i størrelsesorden a 
kr 15000,‐.« 

 
 
Det er ulike oppfatninger i styret om hvordan klubben bør forholde seg til denne søknaden. 
Styret har allerede dekket ca kr 20.000 til markedsføring og har dermed tatt brorparten av 
denne utgiftsposten. Vi mener derfor at det ikke er aktuelt å gi TR noe ytterligere tilskudd 
her. Tatt i betraktning at driften av banen i 2012 synes å ha gitt dårlig økonomisk avkastning 
for TR, mener styret at det bør være akseptabelt for klubben dersom han betaler kr 20.000 
og at de resterende kr 20.000 utsettes. 
 
Det stemmes over følgende tre alternative vedtak: 

1. Tom Rune betaler kr 20.000 i leie for bruk av klubbens roughklipper i 2012. De 
resterende kr 20.000 utsettes slik at det vil ta noe lengre tid før han kan overta 
klipperen. 

2. Klubben ettergir kr 20.000 i leie for klubbens roughklipper i 2012. De resterende kr 
20.000 utsettes slik at det vil ta noe lengre tid før han kan overta klipperen. 

3. Klubben ettergir kr 40.000 i leie for klubbens roughklipper i 2012. 
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Sak 6.3 Hva vil vi med Krokhol GK? Formål, funksjon og aktiviteter? 
 
Tom Rune Larsen har informert om at han ikke kommer til å drive Krokhol golfbane i 
sesongen som kommer.  
Klubben kan forholde seg til dette på følgende måter: 
 

1. Andre enn TR kan overta driften av Krokhol golfbane 

 Klubben kan leie golfbanen og drive den videre i egen regi. 

 Andre interessenter kan overta driften av Krokhol golfbane slik at  

klubben kan gjøre avtale med disse. 

 Kombinasjonsløsning 

 
2. Klubben kan gjøre avtale med annen bane 

 
3. Klubben kan fusjonere med en klubb som har bane 

 

4. Klubben kan fortsette som en klubb uten hjemmebane 

 

5. klubben kan oppløses 

 
 
1. Andre enn TR kan overta driften av Krokhol golfbane 

Tom Rune opplyser at han nå har drevet nåværende 9‐hulls banen i to sesonger, med 70 
timers arbeidsuker uten å kunne ta ut en akseptabel lønn og leieinntekt for arealene. 
Personalkostnadene utgjør en vesentlig del av driftskostnadene. Det er vanskelig å se at 
klubben eller andre interessenter da skulle få drift av golfbanen til å bære seg økonomisk. 
Styret er derfor av den oppfatning at det ikke bør brukes innsats på å lete etter interessenter 
og heller ikke til å gå nærmere inn på en løsning hvor klubben driver banen videre. I tillegg til 
den økonomiske risikoen dersom klubben overtar drift av golfbanen, er det vanskelig å tenke 
seg at vi vil kunne oppnå full drift allerede i inneværende sesong. Trolig ville banen åpne 
forholdsvis sent i sesongen og med fokus på greenene og at banen holdes i hevd gjennom 
sesongen 2013. Sannsynligheten for at det blir ytterligere reduksjon i antall medlemmer er 
stor. 
 
Grønmo GK er imidlertid i en spesiell situasjon (mange medlemmer, 9 hulls bane som er 
sterkt belagt med spill og muligheter for stordriftsfordeler). Styret har derfor kontaktet 
Grønmo GK, fått positiv respons og hatt møte med dem sammen med TR for å formidle 
informasjon, leievilkår, KGKs interesser mv. 
Grønmo kan være interessert i å etablere en Pay and Play bane på Krokhol. Dersom 
utformingen blir en tilnærmet normal 9‐hulls bane kan en mulighet for Krokhol GK være å 
gjøre avtale med Grønmo om å ha dette som sin hjemmebane, eventuelt ved å påta seg 
noen av de «daglige» oppgavene med å drive banen.  
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Følgende mulige løsning kan tenkes: 

 Grønmo GK leier golfarealet, maskinpark og klubbhus og driver banen. 

 Medlemmer med spillerett på Grønmo spiller fritt også på Krokhol 

 Krokhol GK inngår avtale med Grønmo om å bruke Krokhol som hjemmebane på 
omtrent samme vilkår som tidligere.  

 Medlemmer av Krokhol GK får ingen betydelig rabatt eller fritt spill på Grønmo selv 
ikke de som har spillerett på Krokhol. 

Dette innebærer at medlemmene av Krokhol GK fortsatt vil ha Krokhol som hjemmebane 
omtrent på samme vilkår som tidligere, men må regne med noe større belegg på banen. 
 
Grønmo golfklubb er i tenkeboksen. En beslutning vil trolig foreligge etter deres årsmøte 26. 
februar 2013. 
 
 

2. Klubben kan gjøre avtale med annen bane 

Styret anser Østmarka og Oppegård og eventuelt Grønmo som de aktuelle banene og har 
vært i kontakt med disse.  
 
Formålet med denne typen løsning vil være å legge til rette for medlemmenes golfspilling og 
sosiale kontakt og at det vurderes fusjon eller oppløsing når det ikke lengre er tilstrekkelig 
interesse for å opprettholde klubben. Bruk av oppsparte midler kan nyttes til: 

 Fortsette å gi bidrag til rimelig eller gratis treningsaktivitet for medlemmene 

 Dekke startavgift for representasjonsoppgaver (NM mv) 

 Dekke medlemmers greenfeeutgifter opp til for eksempel 400 kr pr år 

 Sponse felles golfturer for medlemmene innenlands/utenlands 
 
Fra kontakten med Østmarka kan følgende avtalevilkår skisseres 

 Full spillerett til vesentlig redusert pris for 2013. Prisen gradert etter antallet. 

 Greenfeeavtale til normalpris?  

 Aksept for å opprettholde mandagsturnering m/shotgunstart 

 Diverse samarbeidsopplegg mellom klubbene 
 
Fra Oppegård og Grønmo venter vi på tilbud om avtale, men noe skriftlig er foreløpig ikke 
mottatt. 
Som nevnt vurderer Grønmo å leie arealene på Krokhol for etablere en enkel pay and play 
bane. Dersom Krokhol GK gjør avtale med Grønmo golfbane vil medlemmer med spillerett 
kunne spille fritt på en slik Krokholbane i tillegg til Grønmos egen bane (og på Oppegård for 
kr 1.000,‐ pr år i tillegg). 
 
Også Groruddalen golfbane har signalisert at de kommer med tilbud. 
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3. Klubben kan fusjonere med en klubb som har bane 
Denne løsningen anses å være lite aktuell så lenge Krokhol GK har verdier som er lett 
tilgjengelige (penger i banken og roughklipperen). Løsningen kan være aktuell som et 
alternativ til å oppløse klubben etter noen år. 
 
 

4. Klubben kan fortsette som en klubb uten hjemmebane 

Dersom klubben fortsetter å eksistere uten avtale med noen bane vil vi miste retten til å 
drive opplæring (VTG) og til å utstede og vedlikeholde golfkortet. Samtlige medlemmer må 
ha en annen klubb som hjemmeklubb for å kunne spille golf på «vanlige» golfbaner. 
Medlemmene vil ikke kunne representere Krokhol i «offisielle» turneringer som NM. 
Klubben må betale avgiften til NGF for medlemmene (200 kr) og abonnementet for golfbox 
(kr 26,51 pr medlem), men slipper abonnementsavgiften for Norsk Golf. 
Klubben vil ha som formål å legge til rette for medlemmenes golfspilling og sosiale kontakt 
og vurderes oppløst når det ikke lengre er tilstrekkelig interesse for å opprettholde klubben. 
Oppsparte midler kan brukes til: 

 Fortsette å gi bidrag til rimelig eller gratis treningsaktivitet for medlemmene, spesielt 
høyhandicappere 

 Dekke medlemmers greenfeeutgifter opp til for eksempel 400 kr pr år 

 Sponse utgifter til klubbturneringer ved en eller forskjellige golfbaner. 

 Sponse felles golfturer for medlemmene innenlands/utenlands 
 
Dersom klubbens medlemmer, i tillegg ønsker å være medlem av en annen klubb som 
hjemmeklubb, har følgende klubber opplyst at de vil kommet med tilbud: 
 
Følgende klubber har opplyst at de vil komme med tilbud til medlemmer av Krokhol GK: 
Østmarka GK,  
Oppegård GK,  
Grønmo GK,  
Groruddalen GK 
 
 
5. Klubben kan oppløses 
Dersom klubben oppløses tilfaller klubbens verdier til et godt formål bestemt av 
Idrettsforbundet. 
 
 
Styrets vurdering og forlag til vedtak 
Vurdering 
Styret mener det er for stor økonomisk risiko forbundet med at klubben påtar seg å drive  
Krokhol golfbane selv. Dersom et flertall på årsmøtet ønsker å utrede denne løsningen 
nærmere, vil styret ikke motsette seg dette, men mener at det på årsmøtet da må peke ut 
en gruppe medlemmer som kan ta ansvaret for å legge fram beslutningsunderlag for en slik 
løsning. 
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Dersom Grønmo GK beslutter å drive en bane på Krokhol, enten det er en enkel Pay and Play 
bane eller en mer fullverdig 9 hullsbane mener styret at det vil være svært aktuelt for 
Krokhol GK å gjøre en avtale med Grønmo, enten om å bruke banen på Krokhol som 
hjemmebane eller både Krokhol‐ og Grønmobanen. 
 
Styrer regner med at tilbudene fra både fra Østmarka og Oppegård GK, om å gjøre avtale om 
bruk av deres bane som vår hjemmebane, vil være gode. Endelig tilbud vil ventelig utvikles i 
en dialog mellom oss og de aktuelle Klubber/baner. Dersom Grønmo GK kommer til at de 
ikke vil drive noen bane på Krokhol, vurderer vi en avtale med med Grønmo som mindre 
aktuell enn de to ovennevnte. Det samme gjelder en avtale med Groruddalen. 
 
Det å videreføre vår klubb som en klubb uten bane er etter styrets mening også en aktuell 
løsning. Denne trenger imidlertid ikke ytterligere utredning før det e.o. årsmøtet. 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Enten:  
Årsmøtet mener at det er lite sannsynlig at klubben kan klare å drive Krokhol 
golfbane på en økonomisk forsvarlig måte. Det er derfor ikke behov for å utrede 
denne løsningen i tiden fram til et e.o. årsmøte. 

  Eller: 
Årsmøtet ser behovet for å utrede mulighetene for at klubben kan overta driften av 
Krokhol golfbane og oppfordrer noen av klubbens medlemmer til å ta ansvaret for at 
en slik utredning foreligger før et e.o. årsmøte senere på vinteren. 

 
2. Styres bes om å følge Grønmo GK sin prosess, med å vurdere drift av golfbane på 

Krokhol, tettest mulig, eventuelt også delta i prosessen. Hensikten er å bidra til at en 
slik løsning og et forslag til avtale mellom Krokhol GK og Grønmo GK blir best mulig for 
våre medlemmer. 

 
3. Styret bes om å bidra til at tilbudene til Krokhol GK fra golfklubbene  Østmarka, 

Oppegård og Grønmo om å bruke deres bane som hjemmebane, blir best mulig for 
våre medlemmer. 

 
4. Styret bes om å bidra til at tilbudene til enkeltmedlemmene i Krokhol GK, fra 

golfklubbene  Østmarka, Oppegård, Grønmo samt eventuelle andre klubber, blir best 
mulig for våre medlemmer. 
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Sak 6.4 Forslag om at klubben fortsetter å abonnere på golfbox og  
              opprettholder hjemmesiden, krokhol.no. 
 
Krokhol GK har i dag en hjemmeside, krokhol.no som koster oss 20.-25.000 kr pr år å drive. 
Vi abonnerer dessuten på Golfbox, noe som koster kr 26,51 pr medlem over 19 år. Golfbox er 
obligatorisk for alle klubber som er tilsluttet NGF. 
 
Hjemmesiden fungerer svært godt som informasjonsformidler til medlemmene og har bidratt 
sterkt til klubbtilhørigheten som mange Krokholmedlemmer føler. Om mulig blir 
hjemmesiden enda viktigere enn før. Jon Kittelsen har sagt seg villig til å fortsette som 
webredaktør. Styret mener at hjemmesiden bør opprettholdes så lenge klubben eksisterer 
uansett om klubben fortsetter med en hjemmebane eller bare blir en klubb uten bane. 
 
Golfbox har tre funksjoner som har vært svært nyttige for klubben: 

 Elektronisk medlemsregister 

 Påmelding og gjennomføring av klubbturneringer 

 Booking av spilletid på hjemmebanen 

 
Dersom klubben ikke lengre har egen bane vil den sistnevnte funksjoner ikke komme til 
anvendelse. Uansett må vi beholde golfbox. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Klubben opprettholder hjemmesiden og fortsetter å abonnere på golfbox 
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Sak 6.5 Forslag til nye vedtekter basert på forbundets Lovnorm  
 
En lovnorm for golfklubber ble vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. 
mai 2012. 
 
Ufravikelig lovnorm  
Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov/vedtekt som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer. 
Den enkelte golfklubbs lov skal godkjennes av idrettskretsen. Del A av denne lovnorm for golfklubber 
er ufravikelig og inneholder et minimum av det golfklubben må ha i sin egen lov. Del B inneholder 
tilleggsbestemmelser som kan benyttes i nærmere bestemte situasjoner som beskrevet i del B med 
noter. NIFs lov og denne lovnormen skal legges til grunn i alt lovarbeid i golfklubbene.  
 
Lovendringer  
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på 
sakslisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes for godkjenning til 
idrettskretsen. Lovendringer i golfklubbens lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. 
Lovendringer vedtatt av klubben selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved endring 
av loven kan golfklubben legge til det klubben selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov. 
Intern organisering av golfklubben skal reguleres gjennom klubbens organisasjonsplan.  
 
Motstrid mellom golfklubbens lov og NIFs regelverk/lovnorm 
Tilleggene/endringene i golfklubbens lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, 
bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnorm. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse 
i klubbens lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i klubbens lov være tilsvarende ugyldig. 
 
NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no 
 
Vedlagt følger et forslag til nye vedtekter for Krokhol GK. Forslaget følger forbundets Lovnorm. I 
forslaget beholdes de medlemskategorier vi førte opp i den eksisterende vedtekten. Dessuten har vi 
beholdt den samme tidsfristen for avholdelse av årsmøtet.  
Eksisterende vedtekter er tilgjengelig på klubbens hjemmeside (klubben – styre og stell) 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det framlagte forslaget til nye vedtekter for klubben vedtas. 
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         Vedlegg til sak 6.5 

Vedtekter 
 
Lov for Krokhol Golfklubb1 (heretter klubben2), stiftet 18. desember 1965, med senere 
endringer, senest av 7. februar 2013 godkjent av Akershus idrettskrets 
den………………… 
 
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1 Formål 
 
(1) Klubbens formål er å drive golfidrett3 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) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.4 
 
(2) Klubben er medlem av Norges Golfforbund (NGF)5.6 
 
(3) Klubben er medlem av NIF gjennom Akershusidrettskrets, hører hjemme i Ski kommune, 
og er medlem av Ski idrettsråd7. 
 
(4) Klubben skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov 
gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov. 
 

                                                 
1 Klubbens navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn. 
2 Lovnormen for idrettslag bruker betegnelsen idrettslaget. Dette er valgfritt for golfklubber. 
3 Dersom klubben er et fleridrettslag skal det stå idrett.  
4 Personlige medlemmer betyr at klubben ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel 
familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og 
har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis. Medlemskap kan 
heller ikke gjøres tidsavgrenset, f. eks. til en spillesesong. Medlemskap etableres ved innmelding og opphører 
ved utmelding. Andre ordninger må begrenses til spilleretten. 
5 Dette er basert på at formålet er kun golfidrett. Ellers skal det stå: ”Klubben er medlem av de(t) særforbund 
som klubbens årsmøte bestemmer.” 
6 Klubben må være medlem i de(t) særforbund som klubbens idrettsgrener omfatter, med mindre klubben 
utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1. Dette skal 
fremkomme av klubbens organisasjonsplan. Det er årsmøtet i klubben som vedtar hvilke idretter klubben skal 
organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.  
7 Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis klubbens naturlige område strekker seg over mer enn én 
kommune, avgjør klubbens årsmøte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsråd klubben tilhører. 
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§ 3 Medlemmer 
 
(1) Alle som aksepterer klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan 
bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de 
økonomiske forpliktelsene til klubben og andre organisasjonsledd i NIF. 
 
(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Klubbens avgjørelse kan påklages til 
idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan 
påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt. 
 
(3) Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 
 
(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og klubbens regelverk 
og vedtak. 
 
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
 
(6) Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt 
medlemskap i klubben og skal strykes fra klubbens medlemsliste. Medlem som har tapt sitt 
medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 
 
(7) Klubben skal føre medlemslister.  
 
(8) Klubben plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 
tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.8 
 
(9) Klubben har følgende medlemskategorier: 

 Seniormedlemmer som har fylt 20 år 
 Juniormedlemmer 14-19 år 
 Juniormedlemmer under 14 år (enemedlem) 
 Juniormedlemmer under 14 år (familiemedlem) 

 
§ 4 Medlemskontingent og avgifter 
 
(1) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for 
deltakelse i klubbens aktivitetstilbud. 
 
(2) Den som ikke senest 31. desember9 har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding 
om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, kan anses som medlem i samme 
kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år. 
 
 

                                                 
8 Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det. 
9 Klubbens årsmøte kan ved lovvedtak vedta en senere dato som meldingsfrist etter § 4 (2). 
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II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE  
 
§ 5 Kjønnsfordeling 
 
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og 
utvalg mv. i klubben skal det velges personer fra begge kjønn. 
 
(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det 
velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller 
færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved 
beregningen av kjønnsfordelingen.  
 
(3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. 
 
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av 
manglende oppfyllelse av bestemmelsen.10  
 
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 
 
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i 
minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene11. Ingen kan møte eller avgi stemme ved 
fullmakt.  
 
(2) En arbeidstaker i en klubb har ikke stemmerett på klubbens ordinære eller ekstraordinære 
årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.  
 
(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av 
styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.  

  
(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag/klubber som 
deltar i samme konkurranse.  

 
(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger 
innenfor sitt arbeidsområde.  

 
(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært 
årsmøte i klubben. 
 
(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til klubbens årsmøte og til å 
fremme forslag under årsmøtet. 
 

                                                 
10 Se forskrift til NIFs lov § 2-4. 
11 For eksempel skyldig kontingent.  
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§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 
 
 (1) En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til verv i klubben eller overordnede 
organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i klubben plikter å fratre tillitsvervet, og 
gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.  
 
(2) En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 
 
(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og 
medlemskap i klubben.  
 
(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang 
kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med klubben. 
 
(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke et eller 
flere medlemmer blant de ansatte til klubbens styre. 
 
(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 
 
(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.12 
 
§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben 
 
(1) En person som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i 
driften av klubben er ikke valgbar til verv innen klubben eller overordnet ledd. Det samme 
gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med 
økonomisk interesse i driften av klubben. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem 
oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, 
plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.  

 
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 
som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

 
(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 
 
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.13 
 

                                                 
12 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.  
13 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7. 
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§ 9 Inhabilitet 

 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben 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 
klubben. 
 
(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. 
 
(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 klubben.  
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§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  
 
(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i klubben 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 saksbehandling14 eller ved fjernmøte15. 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 og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse 
 
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt 
arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en 
rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt 
budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.  
 
 
III. ØKONOMI 
 
§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  
 
(1) Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig. 
 
(2) Klubber med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser. Øvrige klubber skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven 
og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. 
Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 
 
(3) Bankkonti skal være knyttet til klubben 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 klubb som er organisert med grupper/avdelinger, 
skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge 
oppsettet i Norsk Standard kontoplan.  
 
(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 
dekkes av positiv egenkapital. 
 

                                                 
14 For eksempel møte per e-post. 
15 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
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(6) Klubben 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 av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens 
størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et 
særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.  
 
 
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 13 Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av april 16 
måned. 
 
(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 klubbens 
internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett 
eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til 
styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter 
med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 
 
(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 klubbens 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 styremedlemmer iht. klubbens 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 utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte 
stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 
 
§ 14 Ledelse av årsmøtet 
 
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av 
klubben. 
 

                                                 
16 Idrettslag må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det påfølgende 
år. 
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§ 15 Årsmøtets oppgaver 
 
(1) Årsmøtet skal17: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), referent (er)18 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.  
6. Behandle forslag og saker. 19 
7. Fastsette medlemskontingent. 
8. Vedta klubbens budsjett 
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.20 
10. Foreta følgende valg:21 
    a) Leder og nestleder 
    b) ….. styremedlem22 og….. varamedlem 
    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
    d) 2 revisorer23  
    e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. 
    f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 
 
(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold 
til stemmetall. 
 
(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. 
 

                                                 
17 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. 
18 Dirigent og referent behøver  ikke å være medlem i klubben. 
19 Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle 
etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet. 
20 Organisasjonsplanen skal regulere klubbens interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan 
er oversikt over styret og andre lovfestede grupper/avdelinger/komiteer mv. 
21 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre 
tillitspersoner det er behov for. 
22 Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 
1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.  
23Klubb med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må 
innta følgende som nytt punkt 10 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens 
regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med 2 
medlemmer og 2 varamedlemmer.» 
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§ 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 en 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 en kandidat ikke 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.  
 
(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8. 
 
§ 17 Ekstraordinært årsmøte  
 
(1) Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel 
etter: 
 
a) Vedtak av årsmøtet i klubben. 
b) Vedtak av styret i klubben. 
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. 
d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer. 
 
(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig 
måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan 
henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. 
 
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 
medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom det 
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 
minimumsdeltakelse. 
 
(4) Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller 
i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge 
innkallingen. 
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§ 18 Klubbens styre 
 
(1) Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet24 mellom 
årsmøtene.  
 
(2) Styret skal:25 
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 
klubben 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 klubben utad. 
e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.26  
 
(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det. 
 
§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer 
 
(1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges 
på årsmøtet, med unntak av valgkomité. 
 
(2) Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte bestemmer 
opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i 
forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan,  
jf. § 15 pkt. 9. 
 
(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og 
grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets 
godkjennelse jf. § 18. 
 
 

                                                 
24 Dersom klubben har flere gruppestyrer, er det kun klubbens hovedstyre som leder og forplikter klubben. 
Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen klubben. 
Dette innebærer blant annet at det bare er klubbens hovedstyre (der klubben har grupper/avdelinger med egne 
styrer) som kan foreta ansettelser, inngå markedsavtaler, evt. andre avtaler som forplikter klubben juridisk.  
25 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Klubben står fritt til å legge til andre 
styreoppgaver i bestemmelsen.  
26 Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige 
og/eller mennesker med utviklingshemming. 



 

30 
 

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 Regler for spill, ordensregler m.v. 
 
For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, 
supplert med NGFs og klubbens lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs 
handicapregler og amatørregler. Innenfor NIFs og NGFs lover og bestemmelser fastsetter 
klubbens styre de lokale regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt 
ordens- og sikkerhetsregler for klubbens område, som det finner ønskelig. 
 
§ 22 Lovendring 
 
(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben 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 klubben 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 §§ 22 og 23 kan ikke vedtas av klubben selv.  
 
 § 23 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs 
 
(1) Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir 
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. 
For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 
 
(2) Sammenslutning med andre klubber/idrettslag anses ikke som oppløsning av klubben.27 
Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i 
samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 22. 
 
(3) Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens overskytende midler etter 
avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at klubben skal oppløses, skal 
sendes til idrettskretsen 14 dager før klubben holder sitt ordinære årsmøte til behandling av 
saken. 
(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister 
således sitt medlemskap i NIF.  

                                                 
27 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for denne klubben benyttes. 
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DEL B: TILLEGGSBESTEMMELSER28 
 
 

B.1 Klubb med egen bane29 
 
§ … Venteliste30 
Når det er nødvendig av hensyn til golfanleggets kapasitet, kan klubben operere med 
begrensning i antallet medlemmer og venteliste for medlemsopptak. Maksimumstallene for 
antall medlemmer fastsettes av årsmøtet etter styrets innstilling. Styret fastsetter nærmere 
regler for opptak fra venteliste, som skal være basert på objektive kriterier med hovedvekt på 
søkeransiennitet. Det kan i noen utstrekning gis preferanser/kvoter basert på alder31, kjønn og 
familietilknytning til medlemmer av hensyn til klubbens sportslige og sosiale miljø. 
 

§ … Spillerett 
(1) Medlemmer som har betalt forfalte kontingenter og avgifter til klubben og dessuten de 
særavgifter eller medlemslån som måtte være fastsatt for spilleretten, har alminnelig spillerett 
på klubbens bane. 
 
(2) Styret fastsetter vilkårene for gjestespill mot greenfee og for eventuell spillerett for 
sponsorer og andre uten fulle rettigheter etter første ledd. 
 

§ … Medlemslån som vilkår for spillerett32 
(1) For medlemmer som har fylt eller fyller 20 år i det aktuelle kalenderåret kan33 årsmøtet 
fastsette som vilkår for alminnelig spillerett på klubbens bane at medlemmet innbetaler et 

                                                 
28 Del B av lovnormen gir anvisning på standardløsninger på noen spørsmål som mange golfklubber er opptatt av 
tidlig i etableringsprosessen og noen av disse er av slik karakter at de må inn i klubbloven for å kunne 
praktiseres. Ytterligere tilpasninger av klubbloven kan  klubben søke om å få godkjent etter medlemsopptaket i 
NIF og NGF, jfr. kommentaren ovenfor i Generelt om lovnormen for golfklubber. Det er nytt fra 2007 at en egen 
lovnorm for golfklubber legger til rette for disse løsninger allerede ved medlemsopptak. Når nye nummererte 
paragrafer settes inn i lovteksten, husk å forskyve nummereringen og å kontrollere, og eventuelt korrigere, 
kryssreferansene som finnes i §§ 16, 19, 22 og 23. 
29 De tradisjonelle golfklubbene har oftest egen golfbane. Medlemmene i slike klubber forventer normalt fri og 
ubegrenset rett til spill på banen når medlemskontingenten og eventuell spilleavgift er betalt (spilleavgiften kan 
være inkorporert i årskontingenten fastsatt for ”aktive” medlemmer). Den nære sammenhengen mellom 
medlemskap og spillerett har i noen pressområder skapt behov for venteliste for medlemskap. Denne 
sammenhengen gjør det også til et sentralt klubbanliggende å finansiere banens utbygging. Et medlemslån, 
likelig fordelt på medlemmene over en viss alder, kan være et nødvendig eller viktig bidrag til å realisere 
utbyggingsplanene.   
30 Denne bestemmelse forutsetter at alle medlemmene har rett til spill på banen og at kapasitetsproblemet ikke 
løses på annen måte, sml. B.2 nedenfor. 
31 Her ligger et grunnlag for særlig rekruttering av barn og ungdom. Styret kan velge å få kvotene godkjent av 
årsmøtet. 
32 Bestemmelsen forutsetter at klubben har et finansieringsbehov knyttet til golfbanen, men at det finnes 
tilstrekkelig å kreve et lånebeløp fra de medlemmer som tegner seg for spillerett på banen.  
33 Det er her årsmøtet som bestemmer om medlemslån skal kreves. Årsmøtet kan da også gjøre lånet frivillig ved 
å fastsette alternativer, som en høyere spilleavgift for de medlemmer som ikke innbetaler medlemslån. Årsmøtet 
kan også gjøre unntak for studenter m.v. 
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rente- og avdragsfritt lån til klubben på inntil kr. ….. Dette kommer i tillegg til eventuell 
innmeldingsavgift og årlig kontingent/avgifter. 
 
(2) Lånet forfaller til innfrielse ved medlemmets utmelding av klubben, dog slik at klubben 
ikke plikter å tilbakebetale lånet før et nytt medlem innbetaler til klubben et tilsvarende lån. 
Klubben kan tilbakebetale medlemslånene helt eller delvis til enhver tid, men da skal alle 
medlemmer med medlemslån behandles likt. 
 

§ … Medlemslån som vilkår for medlemskap34 
(1) Det er et vilkår35 for medlemsopptak fra og med det kalenderåret vedkommende fyller 20 
år36, og for opprettholdelse av medlemskapet når denne alder nås37, at man innbetaler eller 
overtar en andel i et rente- og avdragsfritt medlemslån. Dette kommer i tillegg til eventuell 
innmeldingsavgift og årlig kontingent/avgifter. 
 
(2) Medlemslånet utgjør totalt kr. ….. fordelt på ….. låneandeler, hver på kr. ….. Som bevis 
for innbetaling av en andel i medlemslånet utsteder klubben et låneandelsbevis. Andelsbeviset 
er ikke omsettelig, men kan med klubbens mellomkomst overføres til person utpekt av 
klubben i henhold til § ….. (bestemmelsen om venteliste). 
 
(3) Låneandelen forfaller til innfrielse ved medlemmets utmelding av klubben, dog slik at 
klubben ikke plikter å tilbakebetale låneandelen før et nytt medlem innbetaler til klubben en 
tilsvarende låneandel. Klubben kan her administrere en køordning for overførsel av andeler 
fra uttredende til inntredende medlemmer som korresponderer med ventelisten38. Klubben kan 
ellers tilbakebetale medlemslånet helt eller delvis til enhver tid basert på pålydende beløp, 
med lik behandling av alle andelshavere. De nærmere vilkår for medlemslånet er regulert i 
særskilt inngått låneavtale. 
 

                                                 
34 Denne bestemmelse er et alternativ til den foregående bestemmelse. Bestemmelsen forutsetter at klubben har 
et finansieringsbehov knyttet til golfbanen, samtidig som det finnes nødvendig å kreve slikt lån fra alle 
medlemmene over den fastsatte alder. Dette kan være begrunnet i at klubben ønsker at alle medlemmene skal ha 
spillerett og i at låneandelenes størrelse er tilpasset dette. NIF er generelt skeptisk til krav om medlemslån som 
vilkår for medlemskap, men godtar det der det er et reelt behov for egenfinansiering av klubbens egen bane eller 
baneutvidelse. Det som klart må unngås er opplegg som kan oppfattes som at klubben er omdannet til et 
andelslag eller som at klubben har en bestemt kapital. Dette ville være i strid med kravet til klubben som et 
selveiende og frittstående idrettslag. Låneandeler må heller ikke være fritt omsettelige og samtidig knyttes opp 
mot rettigheter til medlemskap, det ville stride mot prinsippet om åpen idrett. Kulturdepartementet har også som 
et grunnleggende vilkår for tildeling av spillemidler at disse ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte 
eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.  
35 Der dette innføres i eksisterende klubber, f. eks. i forbindelse med en vesentlig utvidelse av banen, er det gode 
grunner for ikke å gjøre ordningen tvingende for eksisterende medlemmer. Da kan første setning begynne slik: 
”Fra … (dato) er det et vilkår for medlemsopptak fra og med det kalenderåret vedkommende fyller 20 år,” Men 
da må klubben ta stilling til om unntaket også skal gjelde tidligere ungdomsmedlemmer når de fyller 20 år, og 
hva som skal være vilkårene for medlemmer uten medlemslån med hensyn til årlig spilleavgift og omfanget av 
spilleretten. Sml. ellers teksten i foregående bestemmelse og notens innhold. 
36 Klubben kan sette en høyere aldersgrense. 
37 Det kan være positivt med tilføyelse av overgangsregler som hjelper og oppmuntrer ungdom til å forbli i 
klubben. 
38 Etter utmelding kan klubben ikke kreve annen medlemskontingent enn den som er forfalt til betaling eller er 
opptjent etter § 4 (2). Men i lånevilkårene kan det avtales at et beløp for spilleretten skal betales så lenge 
låneandelen ikke er overdratt fra uttredende medlem. Klubben bør i så fall legge til rette for en midlertidig utleie 
av spilleretten. 
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(4) Låneandelene skal kunne tillegges en rentekompensasjon39 til andelseierne som blir 
betalbar av nytt medlem som en merpris ved overtagelse av andelen. For dette formål skal 
årsmøtet hvert år etter innstilling fra styret fastsette en maksimalpris på andelene. Denne 
fastsettelsen skal ikke ha som formål å skape fortjeneste til det enkelte medlem, men skal 
gjenspeile en mulig rentekompensasjon innenfor rammen av reell kassekredittrente hos 
klubbens bankforbindelse. Årsmøtet kan redusere maksimalprisen for å fremme 
rekrutteringen til medlemskap i klubben, men ikke til lavere beløp enn til lånets pålydende. 
Maksimalprisen er ikke til hinder for at låneandelene overdras til en lavere pris.  
 

 
B.2 Klubb med avtale med baneselskap40 
 
§ … Spillerett41 
Spillerett på banen og annen bruk av golfanlegget til ………….. (baneselskapet) reguleres av 
klubbens avtale med baneselskapet og av baneselskapets vedtekter og bestemmelser.  
 
 

                                                 
39 Denne paragrafen kan anvendes med eller uten dette siste avsnittet om rentekompensasjon. Avsnittet bør bare 
tas med der hvor det anses å være nødvendig av hensyn til finansieringen av golfanlegget. 
40 Dette kan være en helt utenforstående baneeier eller et selskap som medlemmene innbys til å delta i med 
aksjer eller andeler. 
41Behovet for denne bestemmelse er mest for opplysning til medlemmene, av hensyn til mulige misforståelser 
grunnet de forventninger som er omtalt i den første noten til avsnitt B.1. Klubben må legge til rette for at også 
medlemmer uten slik spillerett gis rimelig adgang til å utøve golfidrett gjennom klubben. Dette innebærer at de 
skal kunne velge klubben som sin hjemmeklubb og få utstedt grønt kort eller handicapkort av klubben. 
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Sak 7 Fastsette medlemskontingent og tidspunkt for innkreving av    
            medlemskontingent for 2013. 
 
 
På grunn av usikkerheten mht framtiden besluttet styret høsten 2012 å utsette fristen for å 
melde seg ut av klubben fra 31/12-2012 til etter årsmøtet. Etter som vi nå tar sikte på å 
avklare klubbens framtid på et e.o. årsmøte senere på vinteren, foreslår styret at fristen for å 
melde seg ut av klubben forskyves til noen uker etter det e.o. årsmøtet.  
 
Innkreving av klubbkontingenten vil dermed foregå etter at klubbens framtid er staket ut. Det 
e.o. årsmøtet er derfor også det beste tidspunktet for å fastsette  medlemskontingenten for 
2013. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fastsettelse av klubbkontingent for 2013 utsettes til det e.o. årsmøtet senere på vinteren. 
Innbetaling av klubbkontingenten etter dette årsmøtet avgjør hvem som fortsetter som 
medlemmer i klubben. 
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Sak 8. Vedta klubbens budsjett.  
 
Så lenge klubbens framtidige funksjon er uavklart er det vanskelig å sette opp et realistisk 
budsjett. Denne uklarheten vil vare fram til det e.o. årsmøtet senere på vinteren. Til det e.o. 
årsmøtet vil det være naturlig at styret legger fram budsjettskisser for de mest aktuelle 
klubbløsningene. Et endelig budsjett kan imidlertid ikke utarbeides til dette årsmøtet. 
Årsmøtet bør derfor gi styret fullmakt til å utarbeide og vedta endelig budsjett etter det e.o. 
årsmøtet. 
 
 
 
Vedtak: 
Styret gis fullmakt til å utarbeide og vedta endelig budsjett når de har bedre oversikt over 
inntekter og utgifter.  
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Sak 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.  
 
Så lenge klubbens framtidige funksjon er uavklart, er det vanskelig å vurdere behovet for 
komiteer og dermed organisasjonsplan. Denne uklarheten vil vare fram til det e.o. årsmøtet 
senere på vinteren.  
 
Dagens organisasjonsplan består av en rekke komiteer. I tillegg er det etablert en seniorgruppe 
og en damegruppe. Styret mener det er praktisk å opprettholde dagens organisasjonsplan fram 
til årsmøtet i 2014, men at styret lar de komiteer det ikke er behov for, være inaktive i 
inneværende år. 

 
 
 
 
 
Vedtak: 
Eksisterende organisasjonsplan opprettholdes. 
Styret pålegges å utarbeide et forslag til ny organisasjonsplan for klubben, for behandling på 
neste årsmøte.  
 


