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SAK 1 
Godkjenne de 

stemmeberettigede 

medlemmene 
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SAK 2 
Velge dirigent 

 

Forslag: 

Arne Giving 
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SAK 3 
Velge protokollfører 

 

Forslag: 

Øystein Schille 
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SAK 4 
Velge to medlemmer til å 

underskrive protokollen  

 

Forslag: 

……….. 

……….. 
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SAK 5 
Godkjenne 

forretningsorden 
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Forslag Forretningsorden 

1. Gjennomføring av årsmøtet 

Møtet ledes av den valgte dirigenten og skal gjennomføres i samsvar med NIFs 

lov og denne forretningsorden.  

2. Taletid 

2.1. Representanter for forslagsstiller med forslag på sakslisten gis nødvendig 

taletid for å presentere forslaget. 

2.2. For etterfølgende taletid er taletiden: 

- 5 minutter første gang 

- 3 minutter andre gang 

- 2 minutter tredje gang 

Ingen gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak 

 2.3. Etter forslag fra årsmøtet eller dirigent, kan årsmøtet beslutte å:  

- sette strek for inntegnede talere 

- sette strek for nye forslag 

- øke antall innlegg 

- endre taletiden 

2.4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt 

taletid 

3. Behandling av forslag i årsmøtet 

3.1. Forslag skal presenteres av forslagsstiller og/eller dirigent 

3.2. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten 

3.3. 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. 

  

Årsmøte Losby Golfklubb s. 8



4. Stemmegivning 

Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.  

I protokollen føres alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer 

for og imot. 
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SAK 6 
Godkjenne innkallingen 
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Til medlemmer i Losby Golfklubb og 

aksjonærer i Losby Golfpark AS 
INNKALLING TIL

ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Org. nr.. 983 624 723

DATO: 14. februar 2023 KL. 18.00

STED: Losby Gods

Saker til behandling er omtalt i Losby Golfklubb’s lover § 10.

Etterfulgt av

GENERALFORSAMLING I LOSBY GOLFPARK AS

Org. nr. 977 370 337

DATO: 14. februar 2023

STED: Losby Gods

Saker til behandling er omtalt i Losby Golfpark’s vedtekter § 11.

På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. 

Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.
(vedlagte fullmaktsskjema må benyttes)

I henhold til Losby Golfklubb’s lover må forslag som 

skal behandles på klubbens årsmøte være sendt styret

innen  31. januar 2023. 

I henhold til Losby Golfpark AS’ vedtekter må forslag som

skal behandles på generalforsamlingen være sendt styret 
innen 31. januar 2023

Sendes til:

Styret for Losby Golfpark AS/Losby Golfklubb

Losbyveien 270, 1475 Finstadjordet

Saksdokumenter til årsmøtet i Losby Golfklubb vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer

senest 7. februar 2023.

Saksdokumenter til generalforsamlingen i Losby Golfpark AS vil bli gjort 

tilgjengelig  for aksjonærer senest 7 februar 2023.

Saksdokumenter kan lastes ned fra www.losby.no eller oversendes pr. post ved 
henvendelse til administrasjonen i Losby Golfklubb/Losby Golfpark AS.Årsmøte Losby Golfklubb s. 11



SAK 7 
Godkjenne saklisten 
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SAKLISTE: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

2. Velge dirigent 

3. Velge protokollfører 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

5. Godkjenne forretningsorden 

6. Godkjenne innkallingen 

7. Godkjenne saklisten 

8. Behandle Klubbens årsberetning med økonomisk beretning 

9. Behandle  

a. klubbens regnskap 

b. kontrollutvalgets beretning  

c. beretning fra engasjert revisor 

10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste 

 Det er ingen innkomne forslag 

11. Fastsette  

a. medlemskontingent på minst kr 50 

b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

12. Vedta Klubbens budsjett 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

14. Velge: 

a. Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

b. Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem 

c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har  

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

d. Valgkomité med leder, og 2 medlemmer og 1 varamedlem 

e. Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan 

15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere Klubbens regnskap.  
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SAK 8 
Behandle klubbens 

årsberetning 
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ÅRSBERETNING FOR LOSBY GOLFKLUBB 2022 

 

Losby Golfklubb (LGK) ble etablert 10.september 1994 med formål om å drive idrett 
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

 

Styret har i 2022 bestått av: 

Bjørn Torp   Leder 
Gro Mjellem   Nestleder 
Per Andresen   Styremedlem 
Cathrine Sofie Sand  Styremedlem 
Oddbjørn Hollen  Styremedlem 
Hilde Ebbang   Varamedlem 
Bjørn Bodding  Varamedlem 

 

Følgende komiteledere har fungert i 2022: 

Klubbkomite   Lisbeth Hedegaard Foss 
Seniorkomite   Nora Ness  
Turneringskomite  Ronny Engen  
Junior/elitekomite  Geir Gjelten 
Damekomite   Hilde Ebbang 
Herrekomite   Rune Andersen 
Hcp/testkomite  Bjørn Bodding 
Kontrollutvalg  Vidar Waaden 
Disiplinærutvalg  Øyvind Kilstad 

 

Avtaleverket 

På Årsmøtet den 15.02.2022 ble et revidert avtaleverk vedtatt mellom partene Losby 
Golfklubb og Losby Golfpark AS. Dette avtaleverket speiler dagens situasjon der Losby 
Golfpark AS fremdeles eier og drifter golfanlegget, og leier dette ut ferdig driftet til 
Losby Golfklubb. Losby Golfklubb drifter hele tjenestetilbudet på Losby.  
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Innledning 

Endelig har koronapandemien sluppet taket, og sesongen 2022 har vært gjennomført uten 
nedstengninger.  

Med bakgrunn i den store trafikken på banene de siste årene, satte styrene i Losby 
Golfklubb og Losby Golfpark AS et tak på antall spilleretter som var tilgjengelig på 
Østmork. Dette medførte en liten venteliste på medlemskap med spillerett på Østmork. 
Samtidig slapp pandemien taket, med økt jobb- og reiseaktivitet, og vi kunne registrere 
bedre tilgjengelighet på Østmork i 2022 enn i 2021. 

Dessverre ble vi igjen påminnet om at en vinter/vår med is på greenene kan gi 
vinterskader og en senere åpning. 

 

Generelt 

Det har vært avholdt 6 styremøter i LGK i 2022, og varamedlemmer har vært innkalt til 
alle styremøter.  
Komitelederne var invitert til å delta på styremøtene i juni og oktober. Kontrollutvalgets 
leder, Vidar Waaden, har vært løpende orientert gjennom året om driften i golfklubben. 

Når det gjelder driften av golfanlegget, vises det til egen årsrapport fra Losby Golfpark 
AS. 
 

Virksomhetsplan 2020 – 2023 (vedtatt på Årsmøtet i 2020) 

Bærende elementer i virksomhetsplanen for Losby Golfklubb 2020-2023 

• Alltid ha god kvalitet på golfanlegget. 

• I 2023 skal det være samme antall voksne medlemmer som i 2020; men andelen 
medlemmer som har medlemskap med full spillerett skal økes til 1100. 

• Det skal vare et spesielt fokus å øke andelen kvinner/jenter. 

• Det skal også være et spesielt søkelys på å øke antallet juniormedlemmer (under 19 
år) til 100. 

• Vi skal ha spillere som hevder seg blant eliten i Norge. 

• Klubben skal forsøke å utvikle de offentlige rammebetingelsene til det bedre. 

• Kundetilfredsheten – som hvert år måles i spørreundersøkelser – skal vise klar 
fremgang. 
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Klubb 

Ved årets slutt i 2022 har klubben 2150 (2119) medlemmer, hvorav 342 (353) damer og 
189 (150) juniorer (0-19år). Tallene i parentes er ved årsslutt 2021. Tallene viser at vi 
fremdeles har vekst i antall medlemmer, men vi lykkes fremdeles ikke med å øke antall 
kvinnelige medlemmer. 

Klubben har god aktivitet i alle grupper, det vises til egne rapporter fra gruppene. 

Klubben arrangerte NM for junior i 2022. Arrangementet ble en stor suksess, og vi fikk 
vinneren i gutteklassen fra Losby. 

Klubben drifter proshop, driving-range, innendørssenter og instruksjon, i tillegg til vanlig 
klubbdrift. Klubben har 5 ansatte, i tillegg til ekstrapersonell i sesongen.  

Losby Golfklubb er heldige som har mange frivillige som ønsker å bidra til miljøet på 
Losby. Det frivillige arbeidet spenner fra dugnader på golfanlegget, til klubbverter, 
trenere, komitearbeid og arrangementsgjennomføring.  

Klubbens hovedkanaler for kommunikasjon er losby.no, nyhetsbrev, Instagram og 
Facebook.  

 

Økonomi 

Inntektene har også i 2022 hatt en positiv utvikling i forhold til budsjett. Vi ser en pen 
økning i alle inntektspostene i forhold til budsjett. I budsjettet ble det lagt inn en liten 
‘nedkjøling’ av golfmarkedet i 2022, men denne merket vi ikke mye til på Losby.  

Styret har behandlet og godkjent klubbens regnskap for 2022 med et overskudd på  
kr 2.392.613,-. 

Overskuddet tilføres egenkapitalen, og er planlagt brukt på prosjekter for ytterligere 
forbedring av anlegget. Det planlegges blant annet en utbedring av treningsområdene 
(treningsgreener og range) i forbindelse med utbyggingen av Losby Gods, og man håper å 
kunne gjennomføre dette uten å belaste medlemmene ekstra.  

Regnskapet, med revisjonsberetning og beretning fra Kontrollutvalget, fremlegges for 
Årsmøtet til godkjenning. Årets resultat er godt takket være et godt inntektsgrunnlag og 
god kostnadsstyring. Klubbens regnskap bør sammenholdes med regnskapet for Losby 
Golfpark AS for å gi det samlede bilde av driften. 

Den økonomiske statusen i Losby Golfklubb er meget solid. Styret har behandlet og 
godkjent forslaget til budsjett for 2022. 
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Anlegg 
Vinteren var preget av lite nedbør og mye is på gressflatene. En mild og tidlig vår ble 
avløst av en streng kuldeperiode ved påsketider. Dette medførte store skader på 
gressflatene, og alle greenene ble resådd. Resultatet ble dessverre en senere åpning av 
golfanlegget enn vanlig. 

Drivingrangen åpnet 19.april, Vestmork åpnet 6.mai og Østmork åpnet 20.mai. Banene 
stengte den 17.oktober. 

Administrasjonen og baneavdelingen har rettet sterkt fokus på hvordan vi kan minimere 
vinterskader i årene som kommer. De siste tre årene har 4 klubber i Norge gjennomført 
et prosjekt med vinterdekking av greenene (med plast). De klubbene som har vært med i 
prosjektet har høstet meget positive erfaringer, og Losby Golfpark AS besluttet å legge 
plast på greenene på Losby høsten 2022. Plast ble lagt på alle greener 17, 18, 19 og 29. 
november av ansatte og medlemmer. Det var hyggelig å registrere at det fremdeles er 
stor dugnadsånd i klubben! Estimerte kostnader er om lag kr.400.000,- årlig. 

I 2020,2021 og 2022 har vanningsanlegget på Østmork blitt rehabilitert med ny 
hovedvannledning og nye sprinklere på alle greener. Arbeidet er nå ferdig, og våren 2023 
vil områdene som er oppgravd bli sådd. Det planlegges å starte samme arbeid på 
Vestmork i 2023. 

Ny bro mellom hull 4 og hull 5 ble bygd i samarbeid med Lørenskog kommune, og det 
planlegges å rehabilitere broen over til green 12 og 15 i 2023. Dette vil bli gjort samtidig 
med utskiftingen av palisadene (treveggene) i forkant av greenen på hull 8, 10, 12 og 15 
på Østmork. 

Fremover ønsker vi også ha et større søkelys på «finish» og estetikk på golfanlegget, og 
dette vil bli adressert tydeligere fremover. Det vil også bli opprette en egen 
arbeidsgruppe som kan utrede ytterligere beplanting på golfanlegget. 

Sikkerhet på golfanlegget er meget viktig, og i 2022 (som tidligere år) ser man en 
utfordring med turgåere -spesielt på Østmork. Man har i år utvidet skiltingen (dog med 
provisoriske skilt, som skal byttes til nye skilt i 2023), noe mer marshalltjeneste, og 
informasjon til golferne på www.losby.no. 

 

Trening og rekruttering 

I 2022 har Losby Golfklubb hatt et komplett, og meget kompetent, trenerteam; David, 
Niklas og Henriette. Det har vært god aktivitet gjennom hele året, og det var meget stor 
pågang på både VTG-kurs, protimer og firma-aktiviteter. Niklas fulgte opp juniorene i 
tett i samarbeid med de frivillige trenerne, og har i tillegg utført oppgaver for 
NGF/Wang. 
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Golfbutikk 

Det har vært en tilnærmet normal sesong og omsetningen er omtrent som i 2021. 

 

Simulatorsenter 
Det har vært normal drift gjennom hele året. Juniorene og Wang har god tilgang på 
trening, sammen med vanlige medlemmer. Før sesongen 2022 ble det investert i nye 
pc’er for å holde tritt med utviklingen i systemet til Trackman. 

 

Driving range 

Driving rangen åpnet 19.april, og det har vært god aktivitet hele sesongen. Dessverre 
førte mye nedbør til rangen måtte holde stengt i perioder, spesielt i starten og i slutten av 
sesongen.  

 

Samarbeidspartnere 

I 2022 var aktiviteten for våre samarbeidspartnere høyere enn normalt og inntektene 
havnet over budsjett.  

 

Spørreundersøkelsen 

Resultatet fra spørreundersøkelsen viser en nedgang i kundetilfredsheten, spesielt 
begynnelsen av sesongen. Den vanskelige sesongstarten har helt tydelig satt sitt preg på 
årets resultater. 

 

Veldedighet 
Jarle 1212, et arrangement til inntekt for Stiftelsen Organdonasjon, ble videreført i 2022. 
Det ble igjen en stor suksess, og det ble samlet inn kr.121.212,- 

 

Golf som Terapi 

Klubben har i mange år samarbeidet med Golf som Terapi, med formål om å gi personer 
med psykiske lidelser – herunder også rusmisbrukere – et tilbud som kan føre til en 
sunnere livsstil og en bedre hverdag. På Losby har vi i 2022 hatt 3 grupper i aktivitet 
under humørfylt og kyndig ledelse av David Lloyd. 
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Servering 

Losby Gods har totalansvaret for servering til golferne. I 2022 var serveringen tilbake på 
samme konsept som før pandemien.  

 

Utsiktene videre 

I 2020, 2021 og 2022 har Losby Golfklubb hatt et godt tilsig av medlemmer i alle 
medlemskategorier. Man må nok forvente en ‘normalisering’ av dette i kommende år, 
men vi håper at kontinuerlige forbedringer av anlegget og tilbudene på Losby fortsatt skal 
være med å gjøre oss til førstevalget for golfere i regionen. 

 

Oppsummering: 

En tøff vår ga oss en vanskelig start på sesongen. Vi hadde færre runder spilt i 2022 enn 
de to foregående sesongene, men fortsatt stor aktivitet på anlegget. Bedring i 
tilgjengeligheten på starttider for medlemmer og fortsatt økning i medlemsmassen. 

Økte inntekter har gitt muligheten til å forsere investeringer i anlegget, deriblant 
utbedringer i vanningsanlegget og utbedring av broene på Østmork. Det planlegges 
ytterligere utbedringer, blant annet utskifting av palisadene (treveggene) foran fire av 
greenene, og utbedring av treningsområdene. 

Vi er en klubb med høyt aktivitetsnivå, og mange positive og aktive medlemmer, men 
alle komiteene ønsker seg flere og nye frivillige, så vi håper flere kan være med å bidra i 
ulike komiteer. 

Klubbens medlemmer gjør det godt i nasjonale turnering i alle aldersgrupper, og våre 
elitespillere har gode resultater på den internasjonale arena. En mer utfyllende rapport 
finnes i vedlagt årsmeldingen fra juniorgruppa. 

Styret benytter anledningen til å takke alle medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og 
samarbeidspartnere for et godt år med stor arbeidsinnsats og mange bidrag for at vi skal 
nå våre mål. 

Losby, 31. januar 2023 

Bjørn Torp    Gro Mjellem   Cathrine Sofie Sand 
Styreleder    Styrets nestleder  Styremedlem 

 

Per Andresen    Oddbjørn Hollen  Per Kristoffersen 
Styremedlem    Styremedlem   Daglig leder   
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Deltakere

 LOSBY GOLFKLUBB Norge

Signert med Norsk BankID

Returnert navn fra Norsk BankID: Per Kristoffersen
Returnert fødselsdato fra Norsk BankID: 1959-09-29

Per Kristoffersen

per@losby.no

2023-02-01 05:42:02 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

 BJØRN TORP Norge

Signert med Norsk BankID

Returnert navn fra Norsk BankID: Bjørn Torp
Returnert fødselsdato fra Norsk BankID: 1953-03-31

Bjørn Torp

torpern@hotmail.com

2023-02-01 08:39:07 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

 GRO MJELLEM Norge

Signert med Norsk BankID

Returnert navn fra Norsk BankID: Gro Mjellem
Returnert fødselsdato fra Norsk BankID: 1956-05-29

Gro Mjellem

gro.mjellem@gmail.com

2023-02-01 07:11:16 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

 PER ANDRESEN Norge

Signert med Norsk BankID

Returnert navn fra Norsk BankID: Per Andresen
Returnert fødselsdato fra Norsk BankID: 1965-12-05

Per Andresen

per.andresen@simcorp.com

2023-02-01 16:14:28 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

 CATHRINE SOFIE SAND Norge

Signert med Norsk BankID

Returnert navn fra Norsk BankID: Cathrine Sofie Sand
Returnert fødselsdato fra Norsk BankID: 1977-05-03

Cathrine Sofie Sand

cathrinesofiesand@hotmail.com

2023-02-01 05:42:38 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post
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 ODDBJØRN HOLLEN Norge

Signert med Norsk BankID

Returnert navn fra Norsk BankID: Oddbjørn Hollen
Returnert fødselsdato fra Norsk BankID: 1963-04-18

Oddbjørn Hollen

oh@christiania-sec.no

2023-02-01 07:16:05 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post
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Årsrapport Juniorkomiteen 2022: 

Juniorkomiteen har i 2022 bestått av: 

• Geir Gjelten – Juniorleder 

• Jonas Fløtre Ansv. «Putt» 6-8 år 

• Kjetil Edsbergløkken. Ansv. «Pitch» 9-12 år 

• Morten Johansen. Ansv. «Drive» 13-15 år 

• Geir Hovind-Breisnes. Per Breang og Liv Berit Hætta Ansv. «Ungdom» 16-19 år  

• Arild Farbu. Ansv. «Team Losby» 13-19 år 

Trenere i 2022 har vært: 

• Niklas Diethelm – Pro 

• Henriette Syr – Pro 

• Erik Bjørdal – Trener Drive og Ungdom 

• Jonas Fløtre, Magnus Sagplass, Morten Johansen, Kjetil Edsbergløkken, Bjørn 

Thuestad, Marianne Samstad, Nina Wiggen og Arild Farbu 

Andre verv og oppgaver: 

• Sassan Sokhan-Sanj – Ansvar juniorinnhold websidene 

• Ingunn Farbu og Lars Gunnar With – Ansvar klubbklær 

 

• Juniorgruppa er inndelt i seks ulike treningsgrupper: 

Putt 6-8 år 

Pitch 9-12 år 

Drive 13-15 år 

Ungdom 16-19 år 

Team Losby satsingsgruppe 13-19 år 

Team Losby Aspirant, 10-15 år 

 

Generelt.  

Juniorgruppa nyter godt av et svært kompetent team av proer, bestående av Niklas, 

Henriette og David. Likevel er det grunn til å fremheve den formidable innsatsen som 

gjøres av frivillige i hver enkelt gruppe. Uten denne innsatsen kunne vi ikke drevet på det 

nivået vi gjør i dag.  

 

 

Årsmøte Losby Golfklubb s. 23



Vi opplever fremdeles stor pågang av barn og unge i alle aldre, men størst er tilskuddet 

blant de minste. Losby fremstår imidlertid også som en svært attraktiv klubb barn og 

unge med ambisjoner om turneringspill på høyere nivåer.  I tillegg finner mange veien til 

Losby via Wang Ung og Wang Toppidrett på Lørenskog.  

 

Vintertrening ble som i 2022 ble gjennomført på som fellestreninger i helgene på 

Innendørssenteret samt fysisk trening i Gymsalen på Luhr skole.  I tillegg hadde alle 

tilbud om protimer med enten Henriette Syr eller Niklas Diethelm. 

 

Trening sommerhalvåret 

Regulær trening kom i gang etter påske og har også i år bestått av fellestreninger samt 

tilbud om protimer.  Vestmork-cup ble gjennomført på enkelte fredager som Scramble 

for å trene de minste i turneringsspill, med mål om å få med enda flere på Narvesen-tour.   

 

Rekruttering  

Sesongen 2021 opplevde vi en enorm tilstrømming av barn og unge.  Vi har også i 2022 

hatt godt med nyinnmeldte, men også noe frafall.  Mange barn og unge prøver ut 

idretter, så en viss andel som bare er innom et år er naturlig. Ved årsskifte 2022/2023 

hadde vi 101 barn og unge i aktive treningsgrupper. 

I 2022 startet vi opp Team Losby Aspirant for å sørge for å fange opp de ivrigste, som på 

sikt ønsker å bli en del av Team Losby.  Vi er i skrivende stund i en prosess for å få flere 

av juniorene til å bruke litt mer tid på egentrening i tillegg til fellestreningene..  

 

Narvesen-Tour 

Årets deltagelse i Narvesen-Tour har vært generelt stor med mange spillere.  Losby har 

gjennomgående vært den største klubben med opptil 40 deltagere på enkelte turneringer. 

 

Våre beste OOM på Narvesen-Tour: 

• G15: Andreas Berntsen nr. 2.   

• G19: Iver Sokhan-Sanj T7.   

• J15: Erica Hessen Rygh nr. 1.   

• J19: Maren Farbu nr.4. 

I tillegg har vi en rekke talenter med gode plasseringer i de yngre klassene, men her 

offentligjøres ingen resultater, ei heller OOM.  
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Srixon-Tour 

Også i eliteserien for juniorer, Srixon-tour hadde vi i 2022 en rekordstor gruppe med 

kvalifiserte spillere og Losby høstet hele 6 NM-medaljer gjennom året, og mange topp-3 

plasseringer i de ordinære turneringsrundene. 

Våre beste OOM: 

• G15: Andreas Berntsen nr. 33 

• G19: Herman Huus nr. 3 

• J15: Henriette Spilling Gjelten nr.2 

• J19: Pok Pedersen nr.6 

 

Junior-NM ble i 2022 arrangert på Losby 21.-22. juli med totalt 120 spillere.   Losby 

stilte med 4 jenter og 9 gutter.  I gutteklassen sikret Herman gull, mens Henriette spilte 

seg inn til en 3.plass i jenteklassen.  

Lag-NM Junior 

Årets lag-NM for Junior gikk i Stavanger. Både jentene og guttene spilte i øverste 

divisjon. Jentene sikret plassen i divisjonen med en 5.plass, mens gutta kom på 2. plass 

kun 5 slag bak Oslo. 

Jentelaget besto av Maren Farbu, Pok Pedersen, Henriette Gjelten og Keira Thalberg 

Guttelaget: Herman Huus, Marcus Wahlund, Theodor Sletten With, Emil Herstad og 

Sander Fjell. 

Girls Open Ble arrangert på Losby for 2. gang med ca. 40 jenter fra hele landet.   

 

 

Andre turneringer: 

Gjennom året deltar våre spillere på flere andre turneringer som bl.a. gjennom GJG 

(Global Junior Golf).  Mange av våre har markert seg her, disse internasjonale 

turneringer gir en fin mulighet til å samle poeng i WAGR (World Amateur Golf 

Ranking).   Maren Farbu avsluttet sesongen sterkt med seier i Danish Junior Games i 

oktober.  
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Samlinger og andre arrangement: 

Losby kjørte sin vinterferie-samling på Mar Menor i Spania, delvis i samarbeid med 

3x-klubbene. Årets påskesamling ble lagt til Öijared. 4 flotte dager med 26 juniorer.  

Totalt 52 med foresatte og trenere.  

6. oktober arrangerte vi busstur for hele juniorgruppa til Tyrifjord som en 

sesongavslutning med spill på 18 hull og pizza før hjemreise.  24 juniorer, 3 trenere og 4 

foresatte deltok.  

 

Annet: 

Takket være sterk innsats fra frivillige foreldre, engasjerte trenere og en juniorvennlig 

klubb og administrasjon, har Losby et av landets aller beste tilbud til barn og unge som vil 

spille golf, det være seg på så vel på hobby som på konkurranse og elitenivå. 

 

Vekst og utvikling: 

Med den veksten vi har hatt de siste årene, ser vi at presset på treningsområdene kan bli 

en utfordring.  Juniorgruppa har derfor spilt inn et ønske om å utrede mulighetene for 

utvidede treningsområder og en korthullsbane.  

 

Geir Gjelten 

Leder Juniorkomiteen. 
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Damekomiteen 2022! 

Damekomiteen har i år bestått av; 

Hilde E. Ebbang, Cathrine S. Sand, Gro Mjellem og Grete Farestveit, Britt Engell+ Ruth 

Anne Bjørnstad og Marit Ytterdal 

Vi har hatt tre komitemøter og øvrig kontakt har vært på e-post/tlf. og under våre 

tirsdagsturneringer.  

Vi startet sesongen med ett Damemøte – og til stede var 35 damer.  

Det har vært 19 turneringer, fordelt på Østmork og Vestmork  

Tirsdagene på Østmork ble der bl.a. spilt ECLECTIC over 18 hull. 

Helgen 9-11. september var det Høsttur med 16 damer til Forsbacka GK 

Sesongen ute ble avsluttet med en turnering på Vestmork, med deretter pizza og hygge. 
Om kvelden under middagen hadde vi premieutdeling for flere turneringer.  

Damegruppa har egen Facebook-gruppe og Instagram-side, hvor mange har vært aktive. 

Klubbmesterskapet for damer ble vunnet av Maren Farbu, yngre senior kvinner ble 
vunnet av Eli Bjørnevik og Ruth Anne Bjørnstad vant klassen eldre senior kvinner. 

Eclectic 2022 ble vunnet av Hilde E. Ebbang. 

Jule- og Lucia-golf turnering ble arrangert 12.12 med 24 damer fra Losby og andre 
inviterte klubber.  

 

Vi i Damekomiteen mener at Losby Golfklubb en harmonisk og hyggelig klubb. 

  

Hilde Elisabeth Ebbang 
Leder i damekomiteen 
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Herregruppa 2022 årsrapport 

 

Komiteens medlemmer: 

- Frode Holsve, Turneringsleder 

- Rune Andersen, Turneringsleder 

Komitemøter avholdes jevnlig på arbeidsplassen. 

Golfturnering hver tirsdag for alle klubbens medlemmer. 

Jenter/damer var invitert uten at det var noen deltagende. 

Det har vært konkurrert i 2 forskjellige klasser, netto med fullt hcp. og brutto. 

Netto klassen har vært hovedturneringen, og vinneren her ble «årets herrespiller». 

I tillegg spilte vi eclectic i begge klassene. 

Vi valgte å inkludere brutto klassen for å gjøre det litt mere attraktivt for spillere med 

lavt handicap.  

Kostnad kr. 55,- pr. runde som i sin helhet gikk tilbake til herregruppa 

i form av premier og avslutning.  

 

Turneringer: 

16 runder – 133 personer deltatt 

- 15 onsdagsrunder – snitt 53 personer (40-67 pers) 

- 1 finalerunde lørdag 17. september – 48 personer 

Tee 64 – 1 runde 

Tee 59 – 9 runder 

Tee 54 – 3 runder 

Tee 48 – 2 runder 

Challenge div. utslagssteder – 1 runde 

 

Vinnere, sammenlagt: 

Året herrespiller (nettoklassen)  - Pål Sundsby  1320 poeng 

Vinner av bruttoklassen  - Atle Ruden  1960 poeng 

Vinner av eclectic netto  - Vegard Frøyland 44 slag 

Vinner av eclectic brutto  - Atle Ruden  54 slag  
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Avslutning: 

Avslutningen ble avholdt på Losby gods med 3-retters middag, premieutdeling 

og hyggelig samvær rett etter finalerunden 17. september. 

 

Regnskap 

Inntekter: 

Til gode fra sesongene 2021  kr. 16.000,- 

Turneringsavgift 2022   kr. 48.455,- 

Egenandel avslutning Losby Gods  kr. 15.162,- 

Totalt kr. 79.617,- 

        

Utgifter: 

Premier     kr. 39.495,- 

Avslutning Losby Gods, 38 personer kr. 39.694,- 

     Totalt kr. 79.189,- 

Balanse kr. 428  

 

Turneringslederne stiller seg til disposisjon for sesongen 2023, 

hvis ønskelig fra Losby golfklubb. 

 

Frode Holsve    Rune Andersen 

Turneringsleder   Turneringsleder 
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Årsrapport fra seniorkomiteen 2022    

Komiteen har bestått av: 

• Nora Helene Ness, leder 

• Komitemedlemmer, Sigmund Bjørkhaug, Finn Bogegård og  
Morten Schjelle (Norsk SeniorGolf (NSG) kontakt 

 

Onsdagsturneringer: 

Første runde ble spilt 11 mai.  

Det er gjennomført 17 turneringer også i år. Vi satset på 3 turneringer i juli, men i år var 

interessen liten. Ingen reisebegrensninger pga. Covid sammenlignet med fjoråret. 

Gjennomsnittlig antall spillere i år er 21 deltakere mot 23 deltakere i 2021.  Det er spilt 

374 runder mot 397 i 2021. 

Vi sliter fortsatt med å få med flere damer, selv på turneringer med senere start, er det 

ingen interesse for å spille med senior.  Vi har liten eller ingen tilgang på «nye» 

seniorspillere.  

Spilleformene har stort sett vært netto slag (index +5). I tillegg har vi spilt Texas 

Scramble og fourball/bestball. Vi har stort sett kjørt med 4 baller i hele sesongen på 

grunn av stort press på banen også i år. Med noen få unntak har vi klart å holde god fart.  

Seniormesterskapet 

Seniormesterskapet ble avhold 21.-22. august med to klasser for herrer og to for damer. 

Resultatene ble: 

Eldre Senior damer: 1. Ruth Anne Bjørnstad, 2. Hilde Ebbang, 3. Kristin Meier. 

Yngre Senior damer: 1. Eli Bjørnevik, 2. Susanne Nor, 3. Cecilie Lamer Jensen 

Yngre Senior herrer: 1. Tom Selmer 2. Harald Nordseth, 3. Øyvind Rune Nielsen 

Eldre Senior herrer: 1. Øivind Rødsrud, 2. Per Fredheim, 3. Kjell Gudbrandsen. 

 

Avslutning av sesongen ble denne gangen spilt 21. september, etterfulgt av servering 

og premieutdeling for hele året. Det har vært mye godt spill, og bra resultater gjennom 

sesongen, og vi håper å få med oss flere seniorspillere til neste år. Miljøet er uhøytidelig 

og inkluderende, og vi har plass til mange flere. Vi spiller stort sett slaggolf (index+5) og 

har alltid en nærmest flagget konkurranse. 

OOM i år (de 8 beste plasseringene gjennom hele sesongen) ble vunnet av Gunnar 

Kjelberget foran Jon Reutz og Geir Spanli 

Årsmøte Losby Golfklubb s. 30



OOM brutto (lavest antall bruttoslag på 8 tellende runder) ble vunnet av Geir Spanli med 

641 slag (snitt på 80,1 slag).  Sigmund Bjørkhaug ble nr. 2 med 669 slag og Øivind 

Rødsrud med 684 slag.  

Brutto Eclectic ble vunnet av Geir Spanli med 59 slag og Netto Eclectic ble vunnet av 

Geir-Inge Bjarmann med 48 slag. 

Økonomi.  

Startkontingenten på 61,- kr har gått med til premiesjekker og vinflasker. Vi har fortsatt 

med vinflasker også i år, og har lagt inn 2 trekkepremier hver runde. Dette er veldig 

populært og bidrar til at de fleste sitter igjen til premieutdelingen.  

Rapport fra NSG gruppen. 

Losby har 68 seniorer med i NSG (78 i fjor).  

NM senior individuelt ble spilt på Stiklestad GK fra Losby deltok Geir Spanli og Bjørn 

Edwardsen. 

NSG turneringer og uttak. Tom Selmer ble beste spiller og vant NSG Order Of Merit 

brutto også for 2022.  Stig Rune Jacobsen ble nr. 5 Det var 123 spillere i klassen Sissener 

Classic Tour kl1. 

 I klassen eldre senior brutto (6) ble Geir Spanli nr.3 og Tore Wold nr. 11 

«Lag NM Senior» ble arrangert 17. og 18. september på 7 baner med over 800 spillere. 

Første divisjon ble spilt på Vestfold.  Losby-laget kom på 6. plass. For Losby spilte denne 

gangen av Lars Gunnar With, Harald Nordseth, Øyvind Rune Nielsen og Eivind 

Sydtskow.  

I 2. divisjon på Nes kom herrene på 12. plass og damene kom på en flott 3. plass bak 

Skjeberg og Mjøsen. 

3. divisjon gikk på Onsøy med en 11. plass til herrelaget 

Losby arrangerte dessverre ingen åpen NSG turnering i 2022. 

Tom Selmer og Stig Rune Jacobsen representerte Losby i EGA lagmesterskapet i Estland, 

hvor Norge sikret plassen i divisjon 1 for neste år etter meget spennende sluttspill. 

NSG lagserie Match går gjennom hele sesongen, og vi stilte i år med ett lag i mix A 

(hcp <10,9), ett lag i mix B (hcp<17,9), to lag i mix C(hcp<36) og ett lag i dame A 

(hcp<14,9).  
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Lagserien er blitt veldig populær å spille, men det er mye organisering for å få avtalt alle 

matcher med baner, spilletider og spillere.  Takk til laglederne for hjelpen med å samle 

Losby-spillere og avtale matchtider. 

Mix lag A kom ikke til finalen som gikk på Vestfold 28. og 29. august.  Mix lag B kom til 

finalen og endte på en 5. plass, mix lag C1 vant sin serie (var nr. 2 i fjor) og mix lag C2 

kom på 3. plass. Vårt damelag ble nr. 4 i sin avdeling.   

Alle som representerte Losby i 2022 fikk med takk utdelt årets turnerings-skjorte. 

Det er ønskelig for rekrutteringen at Losby kan påta seg en eller flere NSG turnering(er) i 

2023. 

Oslo, 06.10.22 

 

Nora Helene Ness  Morten Schjelle 

Seniorkomiteen  NSG kontakt 
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ÅRSMELDING FOR TURNERINGER 2022 

Leder for turneringer i 2022: 
Ronny Engen 
 
I 2022 har det ikke vært satt sammen en turneringskomité. Alle turneringer er satt opp 
av leder og avviklet i samarbeid med andre komitéer eller grupper. Dette har fungert 
godt. 
 
Jarle 1212, Foss Netto, KM, Boecks Beste og The End ble arrangert som tidligere med 
god deltagelse. 
 
Første turnering ble arrangert 11. juni, Jarle 1212.  
Dette er et stort arrangement med til sammen 179 deltagere. Alle inntekter går til 
foreningen for organdonasjon. En egen gruppe jobber med dette arrangementet gjennom 
flere måneder i forkant. Stor takk til denne gruppen. 
 
Neste i rekken var Foss Netto med 62 deltager. Denne ble arrangert 25. juni.  
Pål Sundsby vant herreklassen med 66 slag netto. Nora Helene Ness vant dameklassen 
med 75 slag.  
 
Årets nyhet var KM i nærspill. En turnering over 18 hull, spilt på Vestmork 30. juli. 
Turneringen var åpen for alle medlemmer. Ingen hull var over 100 meter og fokus var 
som navnet på turneringen, nærspill. Vellykket, og blir en fast turnering i årene som 
kommer.  
Theodor Sletten With vant herreklassen med scoren -17 slag. Eli Bjørnevik tok seieren i 
dameklassen med scoren - 10 slag 
 
Klubbmesterskapene ble i år arrangert 20. og 21 august.  
 
Klubbmestere 2022: 
Herrer – Sander Andreassen 
Damer – Maren Farbu 
Yngre Senior – Tom Selmer 
Eldre Senior – Øyvind Rødsrud 
Senior Eldre Damer – Ruth Anne Bjørnstad 
Senior Yngre Damer – Eli Bjørnevik 
Junior Gutt – Linus Ø. Pettersen 
Junior Jenter – Maren Farbu 
 
Boecks Beste ble som vanlig arrangert en fredag i september. Dette er turneringen for 
frivillige og ansatte. Suksess nok en gang. 
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The End by David og Ronny avsluttet turneringssesongen på Losby 18. september. Lag-
turnering for 2 spillere med 3 ulike spillformer. Greensome på hullene 1 til 6, Scramble 
på hullene 7 til 12, og Bestball på hullene 13 til 18. Andreassen/Syr vant med sine 68 slag 
etter en meget tett fight mot Wike/Olsen. De endte også på 68 slag, men hadde høyere 
hcp. 
 
Ronny Engen 
Idrettskonsulent 
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ÅRSRAPPORT FOR KLUBBKOMITEEN 2022 
 
Klubbkomiteen har I 2022 bestått av Lisbeth Foss (leder), Britt Andreassen, Bjørn Torp, 
Johan Foss og Marit Ytterdahl.  
 
Klubbkomiteen har hatt ansvar for gjennomføring av en årlig veldedighetsturnering, som 
også i 2022 var til fordel for organdonasjon, «Jarle1212». En arrangementskomité 
bestående av primus motor Henrik Ovenberg, samt Johan og Lisbeth fikk ansvar for 
arrangementet. Med god hjelp fra velvillige sponsorer, Losbykompaniet, banemannskap 
og administrasjonen fikk vi gjennomført en vellykket turnering, som gav et overskudd på 
NOK 121.212 til Stiftelsen Organdonasjon. 
 
Cudrioprisen for 2022 ble delt ut under middagen etter turneringen for alle frivillige i 
klubben, Boecks Beste, den 2. september. Losby Golfklubbs leder Bjørn Torp fikk prisen 
i år. Få har gjort så mye frivillig arbeid for klubben siden starten i 1999 som ham. Det var 
en rørt og noe overrasket prisvinner som holdt takketale. 
 
Losbykompaniet er underlagt Klubbkomiteen, Bjørn Torp er leder og har skrevet rapport 
for 2022: 
 
Losbykompaniet er underlagt klubbkomiteen. Hovedaktiviteten er dugnad for klubben i 
form av å være gode ambassadører utad. Det innebærer bl.a. å ivareta rollen som 
klubbverter på lørdager, søndager, helligdager og noen enkeltarrangementer ved å møte 
medlemmer og gjester med et smil, tilby en kopp kaffe eller vann, og gi gode råd forut 
for golfrunden, slik at alle skal få en best mulig god golfopplevelse på våre to baner.  
 
Kompaniets medlemmer forestår også starterrollen, og fungerer som marshaller – særlig 
i forhold til å opprettholde flyt i spillet ute på banene. Vi har fått avholdt alle våre vakter i 
2022. Kontakt har stort sett skjedd ved oppstartsmøte i april/mai, pr. epost, telefon eller 
ansikt til ansikt. 
 
I år har Kompaniet stilt med ekstra bemanning under NM for juniorer, Jarle1212, 
Elektrogolf og KM.  
 
Kompaniet ble etablert I 2013 med Johan Foss som “kLosby-major”. Ved inngangen til 
sesongen besto Kompaniet av 27 medlemmer fordelt på 10 kvinner og 17 menn, mens 
ved sesongslutt i oktober er vi 25 medlemmer fordelt på 9 kvinner og 16 menn. Det er 
fortsatt relativt lite gjennomtrekk i gruppen. Vakter pr. medlem fordeler seg fra null til 
10 vakter i sesongen pr. person. Første vakt ble avholdt den 14. mai, mens siste vakt ble 
holdt den 9. oktober. En lang og hyggelig golfsesong på nesten 5 måneder for 
Kompaniets medlemmer, hvor vi var til stede i startboden og på banen i hele 50 dager. 
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Som i fjor, ser Losbykompaniets medlemmer fram til sesongen 2023, med forventning 
om å presentere et like flott golfanlegg som de siste par årene for både klubbmedlemmer 
så vel som gjestespillere, samt å treffe like mange positive og hyggelige golfspillere som i 
sesongen vi nå har lagt bak oss. Kompaniet har som mål om ikke å være en eksklusiv og 
lukket gruppe, og tar gjerne imot nye medlemmer som ønsker å bidra til et godt 
klubbmiljø også de neste årene. 
 
Lørenskog 5. november 2022  
Lisbeth Foss 
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Rapport fra HCP komiteen 2022 

 

Komiteen har foreløpig hatt 3 saker til behandling inneværende sesong. I alle tilfeller har 

det vært spørsmål om ekstraordinære oppjusteringer av HCP på grunn av endrede fysiske 

forutsetninger/livs-situasjon. 

I de aktuelle sakene har det blitt lagt frem relevant dokumentasjon som hovedårsaker til 

vesentlig lavere score enn tidligere. På dette grunnlag har HCP blitt oppjustert til mer 

passende nivå. 

 

I tillegg har det vært frekvente henvendelser fra spillere som har registrert score i 

Golfbox med feil utslagssted, og som ønsker disse korrigert.  Disse har blitt rettet opp 

fortløpende. 

 

BOD  

 

 

 

Årsmelding fra disiplinærutvalget 2022 

 

Det har i 2022 ikke vært saker til behandling av Disiplinærutvalget, og Disiplinærutvalget 

har ellers ikke sett behovet for aktivitet i utvalget.  

 

 

Øyvind Kilstad 

Leder 
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SAK 9 
Behandle regnskap, 

kontrollutvalgets 

beretning og beretning fra 

revisor 
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LOSBY GOLFKLUBB

Budsjett

Note 2 022 2 021 2022

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter
Salgsinntekter 3 7 772 719 6 173 557 6 600 000     
Medlemskontingenter 16 555 315 14 619 229 15 560 000   
Andre driftsinntekter 3 7 980 310 8 464 034 6 830 000     
Sum driftsinntekter 32 308 345   29 256 820     28 990 000   

Driftskostnader
Varekostnad 2 241 136 1 842 166 2 000 000     
Baneleie 18 200 000 17 200 000 18 200 000   
Avskrivning på varige driftsmidler 6 0 77 684 75 000 
Lønnskostnad 1,2 4 183 753 3 604 149 3 900 000     
Annen driftskostnad 4 5 326 059 4 862 771 4 815 000     
Sum driftskostnader 29 950 948   27 586 770     28 990 000   
DRIFTSRESULTAT 2 357 396 1 670 050 - 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter
Annen renteinntekt 29 398 1 501 0
Annen finansinntekt 7 448 279 0
Sum finansinntekter 36 846 1 780 0
Finanskostnader
Annen finanskostnad 1 630 1 641 0
Sum finanskostnader 1 630 1 641 0
NETTO FINANSPOSTER 35 216 139 0

ORDINÆRT RESULTAT 2 392 613 1 670 189 0

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 2 392 613 1 670 189 0
SUM OVERF. OG DISP. 2 392 613 1 670 189 0

Resultatregnskap

Årsregnskap for Losby Golfklubb Organisasjonsnummer: 983 624 723
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Årsmøte Losby Golfklubb s. 39



LOSBY GOLFKLUBB

Note 31.12.2022 31.12.2021

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 6 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
SUM ANLEGGSMIDLER 0 0

OMLØPSMIDLER
Varer 365 513 128 164
Fordringer
Kundefordringer 139 611 135 917
Andre kortsiktige fordringer 2 672 465 3 061 644
Sum fordringer 2 812 075 3 197 561
Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 9 999 545 7 809 816
SUM OMLØPSMIDLER 13 177 133 11 135 541
SUM EIENDELER 13 177 133 11 135 541

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 8 12 114 602 9 721 990
Sum opptjent egenkapital 12 114 602 9 721 990
SUM EGENKAPITAL 12 114 602 9 721 990

GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 184 606 181 012
Skyldig offentlige avgifter 174 312 382 522
Annen kortsiktig gjeld 703 614 850 018
SUM KORTSIKTIG GJELD 1 062 531 1 413 551
SUM GJELD 1 062 531 1 413 551
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 13 177 133 11 135 541

Bjørn Torp Gro Mjellem Oddbjørn Hollen
Styrets leder Nestleder Styremedlem

Cathrine Sofie Sand Per Andresen Per Kristoffersen
Styremedlem Styremedlem Daglig leder

Balanse pr. 31.12.2022

I styret for Losby Golfklubb
Losby 30. januar 2023 / 31. desember 2022

Årsregnskap for Losby Golfklubb Organisasjonsnummer: 983 624 723
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LOSBY GOLFKLUBB 
NOTER 2022

LOSBY GOLFKLUBB -  NOTER TIL REGNSKAP 2022

Regnskapsprinsipper:

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Klubben har videre

fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god

regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om

regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og

vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.

Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Varebeholdning

Lager av innkjøpte varer verdsettes til det laveste av anskaffelseskost etter FlFO-prinsippet, og netto

salgsverdi.

Pensjonsforpliktelser

Klubben har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er

ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Skatt

Klubben har skattepliktig virksomhet knyttet til Proshop. Skattekostnaden i resultatregnskapet

omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. 

I tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret

på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet, er begrunnet

med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel kan unnlates balanseført. Klubben har valgt å ikke 

balanseføre netto utsatt skattefordel. Årets endring av utsatt skatt er derfor lik null. 

Side 1
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LOSBY GOLFKLUBB

NOTER 2022

Note 1 Lønnskostnader 2022 2021

Faste lønninger 3 392 680 2 855 252

Arbeidsgiveravgift 514 669 439 125

Pensjonsforpliktelser 168 940 178 353

Andre ytelser 107 464 131 419

Sum lønnskostnader 4 183 753 3 604 149

Det er ikke kostnadsført lønn eller ytelser til daglig leder i 2022. Det er ikke utbetalt 

honorar til styret. 

Note 2 Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert

pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Note 3 Salgsinntekt og Andre inntekter

Salgsinntekt 2022 2021

Inntekter Proshop 2 858 940 2 713 099

Inntekter Range 1 757 267 1 729 042

Inntekter trening 1 815 015 1 357 162

Inntekter simulator 1 341 497 374 254

Andre inntekter 0 0

Sum salgsinntekt 7 772 719 6 173 557

Andre inntekter 2022 2021

Greenfee 2 890 992 3 253 346

Samarbeidsavtaler 1 883 323 1 545 893

MVA kompensasjon 1 592 276 1 424 290

Grasrot 142 748 147 680

Bingo 128 833 63 376

Andre inntekter 1 342 138 2 029 450

Sum andre driftsinntekter 7 980 310 8 464 034

Note 4 Andre driftskostnader 2022 2021

Kontingenter 751 955 750 908

Leie maskiner, inventar, datasystemer mm. 458 084 649 839

Leie og drift proshop, range og innendørssenter 1 337 041 1 340 263

Adm. kostnader til LGP 395 093 393 750

Innbetalt tidligere avskrevne tap -15 657 152 424-         

Tap på fordringer 184 572 86 309

Rekrutteringstiltak 0 3 100

Miljøtiltak 138 771 124 218

Turnering & trening 396 679 288 624

Andre kostnader 1 679 521 1 378 185

Sum andre driftskostnader 5 326 059 4 862 771

Note 5 Bundne midler

I posten bankinnskudd inngår konto for bundne skattetrekksmidler med kroner 154 100,- per 31.12.2022.
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LOSBY GOLFKLUBB 
NOTER 2022

Note 6 Avskrivningstablå for varige driftsmidler

Maskiner, 

utstyr mm., Sum

Anskaffelseskost pr. 1.1. 890 307 890 307

+ Tilgang 0 0

- Avgang 0 0

0

Anskaffelseskost pr. 31.12. 890 307 890 307

Akk. av/nedskrivninger pr. 1.1. 890 307 890 307

+ Ordinære avskrivninger 0 0

Akk. av/nedskrivninger pr. 31.12. 890 307 890 307

Balanseført verdi pr. 31.12. 0 0

Prosentsats for ord.avskrivning 20-25

Note 7 Skattekostnad på ordinært resultat knyttet til skattepliktig virksomhet Proshop

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 2022

Resultat før skattekostnader -46 663

+ Permanente forskjeller 0

+ Endring i midlertidige forskjeller 234 361

Skattemessig underskudd 187 698

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til

utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller.

2022 2021 Endring

Varige driftsmidler -118 565 -148 207 -29 642

Varer -458 457 -194 454 264 003

Sum -577 022 -342 661 234 361

Akkumulert fremførbart underskudd -387 743 -200 046 187 697

Grunnlag for beregning av utsatt skattefordel -964 765 -542 707 187 697

Utsatt skattefordel (22 %) -212 248 -119 396 92 853

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Annen

Note 8 Egenkapital egenkapital Sum

Egenkapital 01.01. 9 721 990 9 721 990

Årets resultat 2 392 613 2 392 613

Egenkapital 31.12. 12 114 602 12 114 602
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Deltakere

 LOSBY GOLFKLUBB Norge

Signert med Norsk BankID

Returnert navn fra Norsk BankID: Per Kristoffersen
Returnert fødselsdato fra Norsk BankID: 1959-09-29

Per Kristoffersen

per@losby.no

2023-02-01 06:12:09 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

 BJØRN TORP Norge

Signert med Norsk BankID

Returnert navn fra Norsk BankID: Bjørn Torp
Returnert fødselsdato fra Norsk BankID: 1953-03-31

Bjørn Torp

torpern@hotmail.com

2023-02-01 08:40:32 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

 GRO MJELLEM Norge

Signert med Norsk BankID

Returnert navn fra Norsk BankID: Gro Mjellem
Returnert fødselsdato fra Norsk BankID: 1956-05-29

Gro Mjellem

gro.mjellem@gmail.com

2023-02-01 07:09:31 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

 PER ANDRESEN Norge

Signert med Norsk BankID

Returnert navn fra Norsk BankID: Per Andresen
Returnert fødselsdato fra Norsk BankID: 1965-12-05

Per Andresen

per.andresen@simcorp.com

2023-02-01 16:23:08 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post
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 CATHRINE SOFIE SAND Norge

Signert med Norsk BankID

Returnert navn fra Norsk BankID: Cathrine Sofie Sand
Returnert fødselsdato fra Norsk BankID: 1977-05-03

Cathrine Sofie Sand

cathrinesofiesand@hotmail.com

+

2023-02-01 06:07:35 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

 ODDBJØRN HOLLEN Norge

Signert med Norsk BankID

Returnert navn fra Norsk BankID: Oddbjørn Hollen
Returnert fødselsdato fra Norsk BankID: 1963-04-18

Oddbjørn Hollen

oh@christiania-sec.no

2023-02-01 07:17:13 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post
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OTTERSTADS REVISJONSKONTOR AS 
                                                                                                                                                             

Rosenholm Campus,Rosenholmveien 25 

1414 Trollåsen      

Tlf.nr.917 38 645                                                                                 

otterstadsrevisjonskontor@gmail.com 

Org.nr. 913 841 123 

https://www.otterstadrevisjon.no/ 

 

 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Til Årsmøtet i Losby Golfklubb 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Losby Golklubbs årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 392 613. Årsregnskapet består av 

balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 

årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende 

bilde av idrettsklubbens finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dets resultater og kontantstrømmer for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 

internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 

beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av idrettsklubben slik 

det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter 

vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 

herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 

årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til idrettsklubbens evne til fortsatt drift og opplyse 

om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet 

så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 

inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 

revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 

vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede 

feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å 

påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  
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OTTERSTADS REVISJONSKONTOR AS 
                                                                                                                                                             

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis 

gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter 

eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og 

innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for 

feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, 

bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 

revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 

mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 

tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift- forutsetningen er hensiktsmessig, og basert på 

innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold 

som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det 

eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 

tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi 

modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for 

revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke 

fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og 

hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.  

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og 

eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom 

revisjonen.  

 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 

henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er 

revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin 

plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av idrettsklubbens 

regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 

Oppegård,  01.02.2022 

OTTERSTADS REVISJONSKONTOR AS 

      

 

Merete Otterstad Sandsnes 

Statsautorisert revisor 
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Til årsmøtet i Losby Golfklubb 

Kontrollutvalgets beretning for 2022 

Kontrollutvalgets oppgaver og arbeid: 

Kontrollutvalgets oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Losby Golfklubbs økonomi.  

Kontrollutvalget skal påse at Losby Golfklubbs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, 

bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar 

med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet. Kontrollutvalget skal videre 

forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.  

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir 

et korrekt uttrykk for Losby Golfklubbs drift og finansielle stilling. Kontrollutvalget skal ved 

gjennomgang av regnskapene vurdere Losby Golfklubbs finansielle stilling, forvaltning og drift.  

Kontrollutvalgets leder, Vidar Waaden,  har fulgt opp klubbens regnskap gjennom året og hatt 

kontakt med klubbens administrasjon og leder. Det er ikke meldt om forhold som er å bemerke. Alle 

styrets møteprotokoller er mottatt.  Kontrollutvalget har vært til stede i styremøte 31. januar 2023 

hvor klubbens økonomiske situasjon, regnskap for 2022 og budsjett for 2023 ble behandlet. 

Regnskapet for 2022 og spørsmål i forbindelse med dette ble behandlet på Teams-møte 31. januar 

2023 sammen med klubben administrasjon, styret og revisor. 
 

Kontrollutvalgets bemerkninger til regnskapet. 

Kontrollutvalget har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter vi har funnet det 

nødvendig å gjennomgå. Kontrollutvalget har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Losby 

Golfklubbs administrasjon og fra Losby Golfklubbs engasjerte revisor. Styrets årsberetning for 2022 

og det styrebehandlede årsregnskapet for 2022 er gjennomgått.  Kontrollutvalget er forelagt 

revisjonsberetningen for 2022.  

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår 

av denne beretning.  

Kontrollutvalget har ingen merknader til det forelagte regnskapet.  

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Losby Golfklubbs årsregnskap for 2022 

godkjennes av årsmøtet. 

Kontrollutvalgets vurdering av Losby Golfklubbs finansielle stilling, forvaltning og drift. 

Losby Golfklubbs finansielle stilling er meget god.  Forvaltning og drift er i samsvar med klubbens 

lover, årsmøtets og styrets vedtak.  Klubbens regnskaper gir til enhver tid god oversikt over klubbens 

økonomiske disposisjoner og likviditet.   

Konklusjon. 

Kontrollutvalget har ingen bemerkninger utover det som kommer frem i denne beretningen og 

har ingen betenkeligheter med å foreslå at årsmøtet godkjenner klubbens regnskap for 2022 og 

de disposisjoner av økonomisk art som styret har foretatt i 2022. 

 

Lørenskog, 02 februar 2023 

 

 
                                                         

 ___________________________________________                                                          ____________________________________________ 

           Birgit Undbekken       Kåre Mathisen 
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Deltakere

 KÅRE MATHIESEN Norge

Signert med Norsk BankID

Returnert navn fra Norsk BankID: Kåre Mathisen
Returnert fødselsdato fra Norsk BankID: 1951-07-13

Kåre Mathiesen

kare.mathisen1@altiboxmail.no

2023-02-02 11:37:08 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post

 BIRGIT UNDBEKKEN Norge

Signert med Norsk BankID

Returnert navn fra Norsk BankID: Birgit Karoline Undbekken
Returnert fødselsdato fra Norsk BankID: 1947-01-03

Birgit Undbekken

birgit.undbekken@gmail.com

2023-02-02 11:18:03 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post
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SAK 10 
Innkomne forslag 

 
Det er ingen innkomne forslag 
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SAK 11 
Fastsette 

medlemskontingent 
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FORSLAG TIL KONTINGENT FOR 2023 

 

På grunnlag av fremlagte budsjett for Losby Golfklubb vil styret fremme følgende forslag 

til medlemskontingenter for 2023: 

 

Medlemmer med aksje: 

Medlemmer med aksje i Losby Golfpark AS                                   kr. 11.200,- 

Hvorav kr 9.700,- er spillerettsavgift 

 

Voksne uten aksje: 

Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS (betaler greenfee ved spill på banene)                  kr.   1.700,- 

Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS (fritt spill på Vestmork)                             kr.   5.600,- 

Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS (fritt spill på Vestmork & Østmork)                            kr. 12.000,- 

 

Ungdom uten aksje (20 – 25 år): 

Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS, født i 1998 eller senere    kr.   5.600,- 

 

Elitespillere uten aksje over 19 år       kr 50,- 

(Landslagsnivå) 

 

Juniorer uten aksje (0-19 år) 

Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS, født i 2004 eller senere (betaler greenfee)        kr.   1.700,- 

Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS, født i 2013 eller senere (fritt spill på Vestmork) kr.   1.700,- 

Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS, født i 2004 eller senere (fritt spill på Vestmork) kr.   2.800,- 

Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS, født i 2004 eller senere (fritt spill på Vestmork  

og Østmork)          kr.   4.200,- 

 

Æresmedlemmer i Losby Golfklubb       kr.        0,- 

 

I alle kontingentgrupper der årlig kontingent er over kr 5.000,- tilbys det avtalegiro med månedlig betaling. 

Velges denne løsningen kommer det en månedlig avgift på kr 35,- 

 

Treningsavgifter fastsettes av gruppene. 
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SAK 12 
Vedta klubbens budsjett 
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Resultat Budsjett Budsjett

2022 2022 2023

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

Salgsinntekter 7 772 719 6 600 000 7 000 000

Medlemskontingenter 16 555 315 15 560 000 16 968 400

Andre driftsinntekter 7 980 310 6 830 000 7 772 875

Sum driftsinntekter 32 308 344 28 990 000 31 741 275

Driftskostnader

Varekostnad 2 241 136 2 000 000 2 300 000

Baneleie 18 200 000 18 200 000 20 000 000

Avskrivninger på varige driftsmidler 0 75 000 0

Lønnskostnad 4 183 753 3 900 000 4 000 000

Annen driftskostnad 5 326 059 4 815 000 5 441 275

Sum driftskostnader 29 950 948 28 990 000 31 741 275

DRIFTSRESULTAT 2 357 396 0 0

Finansinntekter og finanskostnader

Andre finansinntekter 36 846 0 0

Finanskostnader 1 630 0 0

Sum finansinntekter og finanskostnader 35 216 0 0

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 2 392 612 0 0

Salgsinntekt

Inntekter proshop 2 858 940    2 700 000    2 700 000       

Inntekter range 1 757 267    1 300 000    1 700 000       

Inntekter trening 1 815 015    1 300 000    1 300 000       

Inntekter simulator 1 341 497    1 300 000    1 300 000       

7 772 719    6 600 000    7 000 000       

Andre driftsinntekter

Greenfee 2 890 992    2 600 000    2 900 000       

Samarbeidspartnere 1 883 323    1 500 000    1 700 000       

Mvakompensasjon 1 592 276    1 500 000    1 650 000       

Grasrot 142 748       150 000       150 000          

Bingo 128 833       80 000         130 000          

Andre inntekter 1 342 138    1 000 000    1 242 875       

7 980 310    6 830 000    7 772 875       

Annen driftskostnad

Kontingenter 751 955       775 000       800 000          

Leie datasystemer mm 458 084       600 000       500 000          

Leie innearealer + drift 1 337 041    1 000 000    1 147 525       

Adm Kostnader til LGP 395 093       393 500       393 500          

Tap på fordringer 168 915       100 000       100 000          

Rekrutteringstiltak -               40 000         40 000            

Miljøtiltak 138 771       150 000       150 000          

Turnering og trening 396 679       386 250       460 000          

Andre driftskostnader 1 679 521    1 370 250    1 850 250       

5 326 059    4 815 000    5 441 275       

LOSBY GOLFKLUBB - BUDSJETT 2023
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SAK 13 
Behandle 

organisasjonsplanen 
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Organisasjonsplan Losby Golfklubb 

 

 

Årsmøte

Styret

Daglig leder

Komiteer

Ansatte

Kontrollutvalg Valgkomite

Disiplinærutvalg
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SAK 14 
Valg 

a. Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

b. Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem 

c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har  

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

d. Valgkomité med leder, og 2 medlemmer og 1 varamedlem 

e. Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan 
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Valgkomiteen har følgende innstilling: 

 

a) Styre i Losby Golfklubb: 

Bjørn Torp  Styrets leder   Ikke på valg 

Gro Mjellem  Styrets nestleder  Gjenvelges for 2 år 

Ida Bergli   Styremedlem   Velges for 2 år 

Cathrine Sofie Sand Styremedlem   Ikke på valg 

Per Andresen  Styremedlem   Ikke på valg 

Hilde Ebbang  1.varamedlem  Gjenvelges for 1 år 

Bjørn Bodding  2. varamedlem  Gjenvelges for 1 år 

 

b) Kontrollutvalg: 

Helene Kleppe  Leder    Velges for 1 år 

Birgit Undbekken Medlem   Ikke på valg 

Kåre Mathisen  Varamedlem   Ikke på valg 

 

e) Komiteledere: 

Lisbeth Foss  Klubbkomiteen-Leder Gjenvelges for 1 år 

Bjørn Bodding  Handicapkomiteen-Leder Gjenvelges for 1 år  

Harpreet Singh Bal Turneringskomiteen-Leder Velges for 1 år 

Kjetil Edsbergløkken Juniorkomiteen-Leder Velges for 1 år 

Hilde Ebbang  Damekomiteen-Leder Gjenvelges for 1 år 

Rune Andersen  Herrekomiteen-Leder Gjenvelges for 1 år 

Sigmund Bjørkhaug Seniorkomiteen-Leder Velges for 1 år 

 

Disiplinærutvalg: 

Øyvind Kilstad  Leder    Ikke på valg 

Ruth Anne Bjørnstad Medlem   Ikke på valg 

Cecilie Smith  Medlem   Ikke på valg 

Petter Jespersen  Varamedlem   Ikke på valg 

Losby 31.januar 2023 

 

Christoffer Hansen (leder valgkomiteen) 

_______________________________________________________________ 

  

Årsmøte Losby Golfklubb s. 58



c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har  

Representasjonsrett:  

Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene 

 

d) Styret foreslår følgende Valgkomité med leder, og 2 medlemmer og 1 varamedlem 

Christoffer Hansen  Leder  Gjenvelges for 1 år 

Tom Selmer  Medlem Velges for 1 år 

Anne Hafstad  Medlem Velges for 1 år 

Inger Bævre  Varamedlem Velges for 1 år 
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SAK 15 
Engasjere revisor 

 
Styret forslår at Otterstads Revisjonskontor AS gjenvelges som selskapets revisor. 
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