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            PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I VALDRES GOLFKLUBB 2016 

Årsmøtet i Valdres Golfklubb blev holdt på Thon Hotell Fagernes  

søndag 21. februar 2016 kl. 19.00. 

Følgende saker ble behandlet: 

1. Godkjenning av stemmeberettigede 

19 stemmeberettigede medlemmer hadde møtt fram. 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent med presiseringer vedr. pkt. 10 valg. 

3. Valg av møteleder, protokollfører og 2 representanter til å underskrive protokollen 

Følgende ble enstemmig valgt: 

Møteleder:  Gunnar Modén 

Protokollfører: Jo Sandviken 

2 representanter til å underskrive protokollen: Målfrid Berger Viken og Tor Magistad Berge 

4. Behandling av klubbens årsmelding 

Årsmelding for året 2015 ble lagt fram på møtet og ble gjennomgått av styrets leder.  

Følgende ble presisert og skal rettes opp i meldingen:  

a. Valgte revisorer har vært Per Ragnar Lillebråten og Stig Jemterud Solberg. Øystein 

Buene har fungert for Solberg.     

b. Antall medlemmer i 2015 er 480. 

c. Ombytting av navn vedr. vinnere av Mandagsgolfen og Seniorgolfen. 

d. Vedr. økonomi og drift skal det være et overskudd på kr. 1890. 

Årsmøtet godkjente enstemmig årsmeldingen for 2015. 

5. Ny lovnorm for NIF 

Ny lovnorm for idrettslag (vedlagt protokollen) ble enstemmig vedtatt.  

6. Innkomne forslag 

a. Forslag om fastsettelse av terminliste for turneringer 
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Etter forslag fra Tor Magistad Berge ble følgende enstemmig vedtatt: 

Styret får i oppdrag at sammen med daglig leder fastsette lister over turneringer 

(mandagsturneringen/seniorgolfen) i klubben med klar dato for start og avslutning (siste 

spilledag) og hvor mange runder som gjelder. 

b. Forslag om æresmedlemmer 

Forslag fra Tor Magistad Berge: 

Thor Slette, Knut Bråten og Odd Eyvind Kveno tildeles æresmedlemskap i klubben for 

arbeid som er utført med klubbhuset. Æresmedlemmene skal ikke betale 

medlemskontingent og skal ha fritt spill i klubben. 

Styret satte fram forslag om å utsette behandling av æresmedlemskap til etter at 

statutter er behandlet i ekstraordinært årsmøte før 1.11.2016. 

Tor Berges forslag ble vedtatt med 10 mot 9 stemmer. 

 

7. Fastsettelse av medlemskontingent for 2016 

Styret foreslår ikke å endre kontingentsatsene for 2016. 

Styrets forslag til medlemskontingenter som ble enstemmig vedtatt: 

Voksne: kr. 1100,- 

Juniorer*: kr.   700,- 

Årskort voksne (forutsetter medlemskap i en golfklubb): kr. 3600,- 

Årskort juniorer (forutsetter medlemskap i en golfklubb): kr.1050,- 

Ekstratilbud til familier: 

Familier med to fullt betalende årskort, får i tillegg fritt spill for sine barn under 19 år. Det 

forutsetter medlemskap i Valdres Golfklubb, samt samme bopel. 

*Juniorsatser gjelder for barn og ungdom til og med fylte 19 år, samt studenter og 

vernepliktige til og med fylte 25 år. 

8. Regnskap for 2015 

Styrets leder gikk gjennom regnskapet som viser et positivt årsresultat på kr. 1890. 
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Framlagt regnskap for 2015 med revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.  

           .  

9. Budsjett for 2016 

Styrets ledere kommenterte hovedtrekkene i styrets budsjettforslag. 

Årsmøtet vedtok enstemmig styrets budsjettforslag for 2016. 

 

10. Valg 

a. Følgende valg ble gjennomført: 

 Styreleder for 1 år. Forslag: Gunnar Modén 

 Styremedlem for 2 år: Arnt Sørli 

 Styremedlem for 2 år: Anne-Marit Westerbø 

 1 varamedlem til styret for 2 år. Bjørn Sjåvik 

 Revisor for 2 år: Per Ragnar Lillebråten 

 Revisor for 2 år: Målfrid Berger Viken 

 1 medlem av valgkomitéen for 2 år. Geir Norling 

Samtlige ble valgt med akklamasjon. 

Årsmøtet ble hevet kl. 19 15.  

 

 

Jo Sandviken   Målfrid Berger Viken  Tor Magistad Berge 


