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PROGRAM TIRSDAG 16. FEBRUAR 2021 

 

   18:00  ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET 

 

~ 18:05 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB 

 

~ 18:30 GENERALFORSAMLING I LOSBY GOLFPARK AS 

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

1. Åpning ved leder 

 

2. Godkjenne de stemmeberettigede 

 

3. Valg av dirigent 

 

4. Valg av referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

 

5. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 

 

6. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle  

gruppeårsmeldinger.         8 

           

7. Behandle klubbens regnskap i revidert stand, kontrollutvalgets beretning og  

revisors beretning          24 

        

8. Behandle forslag og saker.        33 

 

9. Fastsette medlemskontingent.        33 

         

10. Vedta klubbens budsjett         34 

          

11. Behandle klubbens organisasjonsplan.       35 

        

12. Valg.           36 

 

13. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere     37 

klubbens regnskap          

          

14. Avslutning          37 

 

 

Vedlegg:            

 

Protokoll 2019 (11.02.2020)         38 

Lover            42 
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Våre damer fra NM lag i Stavanger 2020 

 

Anine Edsbergløkken, Karoline Lund, June Bolme og Karine Bolme 

 

  

 

 

Varierende vær fra regn til sol. 
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TIL MEDLEMMENE I LOSBY GOLFKLUBB 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB 

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Losby Golfklubb tirsdag den 16. februar 2021 kl. 18.00. 

Møtet finner sted digitalt. 

 

SAKLISTE: 

 

1. Åpning ved leder 

 

2. Godkjenne de stemmeberettigede 

 

3. Valg av dirigent 

 

4. Valg av referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

 

5. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden 

 

6. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle  

gruppeårsmeldinger.  

        

7. Behandle Klubbens regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.  

        

8. Behandle forslag og saker. 

- Ingen innkommende forslag. 

 

9. Fastsette medlemskontingent.  

         

10. Vedta klubbens budsjett  

          

11. Behandle klubbens organisasjonsplan. 

           

12. Foreta følgende valg: 

 

a) Leder og nestleder (leder er ikke på valg), 3 styremedlemmer (2 styremedlemmer er 

ikke på valg) og 2 varamedlemmer  

b) Kontrollutvalg (ikke på valg) 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett    

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem  

e) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. 

 

13. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap 

 

14. Avslutning 

 

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. 
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Det foreligger egen innkalling med saksliste og saksdokumenter til generalforsamlingen i 

Losby Golfpark AS, som vil finne sted på samme sted og starter rett etter årsmøtet i Losby 

Golfklubb. 

 

 

LØRENSKOG, 2. februar 2021 

FOR STYRET I LOSBY GOLFKLUBB 

 

 

Bjørn Torp 

sign. 

 

 

NB! Årsmøtedokumenter vil bli gjort tilgjengelig 1 uke før årsmøtet på www.losby.no eller 

ved henvendelse til Losby Golfklubb. 

 

 

http://www.losby.no/
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Forslag til forretningsorden for årsmøte i Losby Golfklubb 

 

1. Gjennomføring av årsmøtet 

 

1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og 

denne forretningsorden. 

 

1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må meddele dette i chatten og kan bare tale til 

årsmøtet når dirigenten har gitt vedkommende ordet.  

 

1.3 Alle deltakere skal ha mikrofon slått av, og kun slå denne på dersom du er gitt ordet av 

dirigenten.   

 

Chatten skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenten beslutter noe annet:  

• Be om ordet eller meddele at man ikke ønsker ordet likevel. 

• Avgi stemme. 

• Informere om at man forlater årsmøtet. 

• Melde fra om tekniske problemer.  

 

2. Taletid 

 

2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på sakslisten, gis nødvendig taletid for å 

presentere forslaget. 

 

2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre 

innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme 

sak. 

 

2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å: 

- sette strek for de inntegnede talere 

- sette strek for nye forslag 

- øke antall innlegg 

- endre taletiden 

- gi taletid til personer uten talerett 

 

2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, må meddele skriftlig i chatten 

at man ber om ordet til forretningsorden, og har ett minutt taletid.  

 

3. Behandling av forslag på årsmøtet 

 

3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele 

dette skriftlig i chatten at man ber om ordet. Samtidig må forslaget sendes på  

e-post til: 2021@losby.no  

Forslaget deles på skjermen, slik at alle kan se.  

 

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

 

3.3 Etter at sakslisten er godkjent, kan ikke forslag som kommer frem av sakslisten trekkes 

uten at årsmøte aksepterer dette. 

 

mailto:2021@losby.no
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4. Stemmegivning 

 

4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.  Dirigenten skal klart 

angi hvilken sak det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal skrive i chatten for å 

avgi stemme.  

 

Eks: De som er for, gjør ingenting og forholder seg i ro.  

De som er imot, skriver «MOT» i chattefeltet. 

Det settes av 60 sekunder til avstemmingen. Når tiden er ute, er det ikke mulig å endre avgitt 

stemme.  

Når avstemmingen skal starte, skriver møteleder “start» i chattefeltet. Når tiden er ute, skriver 

møteleder “stopp” i chattefeltet. Det gir årsmøtet best forutsetning for opptelling av stemmer.  

 

4.2 Dersom det kreves skriftlig avstemning, skal avstemming skje ved at det legges ut en 

lenke til avstemningen i chatten. Linken leder til et skjema som kan besvares.  
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Årsmelding for juniorkomiteen 2020 

 

Komiteens medlemmer: 
 

Geir Gjelten   Leder 

Magnus Høvde  «Putt» 6-8 år  

Magnus Sagplass.  «Pitch» 9-12 år 

Sassan Sokhan-Sanj  «Drive» 13-15 år  

Kjetil Fjell   «Ungdom» 15-19 år 

Lars Gunnar With  «Team Losby» 13-19 år 

 

Trenere i sesongen har vært: 

 

Niklas Diethelm  Pro 

Henriette Syr   Pro 

Jarle Thalberg   Trener 1 

Jarle Herstad   Trener 1 

Magnar Håmo   Trener 2 

An Magritt   Trener 2 

Arild Farbu   Fysisk trener 

 

Vintertreningen gikk som vanlig frem til mars hvor vi alle ble rammet av 

Coronavirkningene.  I og med at banene rundt om var stengt på våren, fant de ivrigste av 

juniorene seg alternative gressletter for å komme i gang med treningen. 

 

Trening sommerhalvåret 

Regulær trening kom i gang, og har bestått av fellestreninger samt tilbud om pro-halvtimer.  

Ikke alle har benyttet seg av dette, og vi evaluerer i disse dager vår egen kommunikasjon, for 

å sikre at vi når frem til barn og foresatte på en forståelig måte.   

 

Rekruttering  

Gjennom sesongen har vi, som klubben for øvrig hatt god tilstrømming av barn og unge, uten 

at vi har gjort mye utadrettet virksomhet.  Vi er p.t. 68 juniorer som trener mer eller mindre 

regelmessig, fordelt på 5 treningsgrupper. 

 

Turneringer 

Fra april til medio juni ble de planlagte rundene i NGF’s breddeturnering «Narvesen-Tour» 

avlyst.  Første runde ble derfor gjennomført først 27.juni, her på Losby.  Deretter har det gått 

slag i slag frem til avslutningen 4.oktober.  På det meste var Losby representert med 20 barn 

og unge.  Men kun 25 av de 68 juniorene har gjennom sesongen spilt turnering, til tross for 

iherdig rekrutering og motivering for å delta. 

 

I NGF’s eliteserie for junior «Srixon-tour har også Losby markert seg godt. Her har det også 

vært noe redusert program, men vi har hatt spillere på pallen i nesten hver runde, og på topp 5 

i hver runde. 

I avslutningsrunde i Kragerø vant Losby både Jenter 15 og Gutter 15.  
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I Lag-NM stilte vi med jentelag for første gang på flere år.  Jentene klarte seg bra (4.plass) til 

tross for at alle var førstegangs-spillere i Lag-NM, men må finne seg i å spille i 1.divisjon 

også neste år.  Gutta på sin side spilte seg til en fin 4.plass i toppdivisjonen. 

Samlinger 

I høstferien ble det gjennomført treningssamling i Fredrikstad med spillere fra både topp og 

bredde. Vi ser at spillere på alle nivåer tar store steg på klubbsamlinger, 

og ikke minst fungere de godt som sosialt lim i gruppa. Vi avsluttet sesongen med et 

arrangement på Vestmork lørdag 17.okt. 

 

Annet 

I løpet av vinteren satte en gruppe foreldre, på dugnad, i stand det ene studioet til et 

juniorrom.  Med hjelp fra klubben, egne midler og en foreldre-donasjon fikk vi lagt nye 

tepper, nye lys, kjøpt billige møbler, kjøleskap og tv-spill på Finn.no.  Her er to plasser for 

utslag som vil utgjøre helt nødvendige trenings-fasiliteter for videre satsing.   Med 

kaffemaskin, stoler og whiteboard tjener rommet også til møterom for foreldremøter, 

trenermøter etc.  

 

Vi har et svært godt samarbeid med administrasjonen, og opplever at styret og medlemmene 

har en positiv holdning til juniorarbeidet. I vår kommunikasjon til juniorene og foresatte 

tilstreber vi da også å bevisstgjøre de på hvilket unikt tilbud de har her på Losby. 

 

Tusen takk til alle som frivillig har stått på for juniorarbeidet, enten som trenere, med 

dugnadsinnsats, arrangementsbistand, som sjåfører, grillmestere og annet. 

 

Geir Gjelten 

Leder Juniorkomiteen. 
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Årsmelding for damekomiteen 2020 

 

Komiteens medlemmer: 

 

Hilde E. Ebbang  Leder 

Marit Ytterdahl  Medlem 

Gro Mjellem   Medlem 

Karina Mengel  Medlem 

Ida Bergli   Medlem 

Anine Edsbergløkken  Medlem 

 

Vi har hatt to komitemøter (pga Corona 19), og øvrig kontakt har vært på mail/tlf. og under 

våre tirsdager.   

 

Gjennom vintersesongen hadde vi Losbydamene inviterer, - en simulatorgolf-turnering hvor 

damer fra andre klubber kommer til oss. Det ble spilt foursome. En meget vellykket turnering, 

- inntil det ble stopp, igjen pga Corona-restriksjoner. 

Etter oppsatt terminliste 2020 skulle sesongen ha startet med ett Damemøte – avlyst! 

Golftur til Dömle - avlyst 

Det har vært 18 turneringer, fordelt på Østmork og Vestmork  

Tirsdagene på Østmork ble spilt ECLECTIC over 9 hull fordelt på to klasser med totalt 28 

spillere. 

Tirsdager spilles nå med mulighet for 18 eller 9 hull, og avsluttes med premieutdeling, kaffe 

og kake! 

Årets MATCH PLAY konkurranse (ansvarlig Marit Ytterdahl) - avlyst.  

Helgen 25.-27. september var det Høsttur med 21 damer til Sorknes GK 

Sesongen ble avsluttet med en turnering på Vestmork, og deretter pizza og hygge. Om 

kvelden under middagen hadde vi premieutdeling for flere turneringer.  

 

Vi har i hele år hatt vår egen FACEBOOK og Instagram-side, hvor mange har vært aktive. 

Klubbmesterskapet for damer ble vunnet av June Bolme, senior kvinner ble vunnet av Bente 

Hoff og yngre senior kvinner Bente M. Kristiansen. 

 

Fra oktober/november håpet vi å starte opp innegolf-turneringen ”Losbydamene inviterer” 

Samt avsluttet med Jule- og Lucia-golf i desember. Dessverre lot disse arrangementene seg 

gjennomføre grunnet nedstengning av innendørssenteret. 

 

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

  

Hilde Elisabeth Ebbang 

Leder i damekomiteen 
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Årsmelding for Herrekomiteen 2020: 
 

Komiteens medlemmer: 

Pål Berntsen    Leder 

Per Andresen    Nest leder 

Kjetil Edsbergløkken  Alt-mulig-mann 

 

Lavterskel golfturnering som går hver onsdag gjennom sesongen. 

Spiller om flere titler, som rundevinnere og delturneringer som skal omfavne alle hcp-klasser. 

Alle herrespillere som er medlem i klubben kan delta. 

50 kr påmelding for hver deltaker pr runde. Pengene går til servering under runder og 

gevinster. 

 

20 runder spilt, (inkl Foss Netto) 

- Gjennomsnitt 64 spillere påmeldt, high 91 low 34 pers 

- Spiller Nettogolf fra vekslende tee-steder Rød Blå Gul Hvit, også noen morsomme 

varianter som 3 køller + putter og en lagspillturnering i løpet av sesongen. 

 

Stort press på banen og Coronaregler gjorde at Match-spill-turneringene utgikk sammen med 

grillrunder. 

 

Vinner av turneringsserien ble Stian Tinholt etter spennende bankett-runde hvor vi spiller 

Fedex cup oppsett. Nr 2 Per Andresen, nr 3 Kjetil Edsbergløkken. 

Lederen av turneringen startet med -10 , nr 2 på lista startet på -9 osv. 

Vi liker formatet, dette er 2.året vi gjør det på denne måten. 

 

Eclectic Brutto  Nr 1 Atle Ruden 

   Nr 2 Joakim Bjørkhaug 

   Nr 3 Eivind Sydtskow  

 

Eclectic Netto  Nr 1 Øystein Sæthre  

   Nr 2 Stig Claussen delt med Vaido Tenso 

 

 

Beste gj.snitt score gjennom sesongen Christopher F Hulme 

 

Komiteen gikk av etter sesongen, vi har ikke klart å finne våre arvtagere. 

Kanskje klubben stepper inn? 

Total omsetning etter utlegg fra komiteens ansvarlige 43315 kr. 

 

Vi tar ut en bunch med gavekort til vinnere av de forskjellige turneringene. (Sendt til klubben, 

venter på gavekortene) 

16.000 kr står igjen på konto til Corona-tiltakene lettes på. 

 

Komiteen opplever tilbudet vi har stilt med som meget populært blant deltagere. 

 

Pål Berntsen 

Leder i herrekomiteen 



 

 17 

LOSBY GOLFKLUBB        

Årsmelding for seniorkomiteen 2020: 
 

Komiteen medlemmer: 

Nora Helene Ness  Leder 

Finn Bogegård  Medlem 

Jon Reutz   Medlem 

Jan Jacobsen   Medlem 

Hans Jakob Rommetvedt. Medlem 

 

Geir-Inge Bjarmann ble valgt som leder i seniorkomiteen på årsmøtet i februar. 

 

På møte i seniorgruppa 4 mai ble vi informert om gjeldende Covid-19 regler for spill på 

Losby. I første omgang løpende start, egen registrering av score og ingen samling etter 

avsluttet runde.  Premieutdelingene ble satt på vent. Det ble også satt krav fra styret om at 

gruppeturneringene (herre/dame/senior) alle skulle ha påmeldingsfrist fredag kl 16:00. 

Geir-Inge valgte etter en periode å trekke seg som leder av komiteen, og vi i gruppen fordelte 

arbeidsoppgaver og ansvar for onsdagsturneringene mellom oss. Ronny Engen var ekstern 

support. Etter hvert påtok jeg meg ansvar for gruppen og har fungert som leder fra medio juli. 

 

Onsdagsturneringene 

Første runde ble gjennomført 13 mai, og hele 34 seniorer stilte til start. I disse Coronatider, 

har det vært ett stort press på banen, og det har også gjort at vi har hatt en stor økning i antall 

run der spilt av seniorene. 

Det er gjennomført 17 turneringer, hvorav 1 runde på Vestmork. De første rundene etter de 

strenge Covid-19 anbefalingene, men etter hvert lettet myndighetene på krav for arrangement 

og vi kunne igjen starte med shotgun og ha premieutdeling ute på terrassen. 

Gjennomsnittlig antall spillere i år er 31 mot 25 i 2019, høyeste antall var 41 mot 38 i 2019.  

Det er spilt 526 runder mot 429 i 2019 og det med en spilledag mindre. 

Vi sliter fortsatt med å få med flere damer, men en hard liten kjerne på 4 stykker har vært 

trofaste gjennom sesongen.  På vårens scramble fikk vi med 10 damer.  

Spilleformene har stort sett vært netto slag. I tillegg har vi spilt Texas Scramble, 

flaggturnering, 4 køller og en putter og bestball. Vi har hatt 4 baller i hele sesongen på grunn 

av stort press på banen. Med noen få unntak har vi hatt klart å holde god fart.  

Fra seniorene har det kommet sterke ønsker om at frist for turneringspåmelding flyttes fra 

fredag kl 16 til søndag kl 22. Seniordamene i klubben ytrer ønske om senere starttider enn kl 

09:00. 

 

Seniormesterskapet 

Seniormesterskapet ble avhold 24/25 august med to klasser for herrer og to for damer. 

Resultatene ble: 

Eldre Senior damer 1. Bente Hoff, 2. Nora Ness og 3. Hilde Ebbang 

Yngre Senior damer  1. Bente Mari Kristiansen, 2. Susanne Nor og 3. Cecilie Smith 

Yngre Senior herrer  1. Tom Selmer, 2. Stig Rune Jacobsen og 3. Per Andresen  

Eldre Senior herrer  1. Jørund Lie, 2. Geir Spanli og 3. Sigmund Bjørkhaug 

 

Avslutning av sesongen ble denne gangen spilt 23 september med flaggturnering. Vi var 

dessverre uheldige med været, men med servering av Losby burger, ble det en flott avslutning 

på sesongen. 
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OOM i år (6 beste runder gjennom hele sesongen) ble vunnet av Jan Jacobsen tett fulgt av Jon 

Reutz og Øivind Rødsrud.  Beste dame ble Nora Ness på 5 plass. 

Brutto Eclectic ble vunnet av Øivind Rødsrud med 62 slag og Netto Eclectic ble vunnet av 

Jan Jacobsen med 47 slag. 

Siste spilledag ble 30 september med 2 manns scramble.  Vinner laget besto av Kari Hansen 

og Geir Spanli. 

Vi takket Jon Reutz for innsats for seniorgruppen gjennom mange år.  Stor takk også til Hans 

Jakob Rommetvedt for hans innsats. Han var ikke til stede, og vil få sin lille gave senere. 

I skrivende stund er det ikke bestemt når vinterturneringene starter. Her vil også Covid-19 

anbefalinger gjelde. 

 

Økonomi.  

Startkontingenten  på 60,- kr har stort sett gått med til premiesjekker. 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. I år har vi hatt all premieutdeling ute 

hvor det er lett å holde foreskrevet avstand. Kun sesongavslutningen ble holdt inne på 

hotellet. 

Rapport fra NSG gruppen. 

Losby har 78 seniorer med i NSG. I 2020 var det noe mindre deltagelse fra Losbys spillere i 

NSGs turneringer.  Noe kan skyldes færre arrangerte turneringer og mindre reiselyst blant 

golfspillere, samt ingen turnering på Losby. 

NM senior individuelt 20 og 21 juni på Bjaavann.  Kristin Berg spilte i dameklassen og Geir 

Spanli og Bjørn Edwardsen deltok i Supersenior herrer.  Ingen av våre øvrige spillere ble med 

i år. 

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

for 2020.  Stig Rune Jacobsen ble nr. 4.  Det var 147 spillere i klassen med handicap under 7. 

«Lag NM Senior» ble arrangert 15. og 16.august på ulike baner. 

1 divisjon ble spilt på Larvik.  Losby laget kom på andre plass, på samme poengsum som 

vinnerlaget fra Nittedal. Fra Losby spilte denne gangen av Tom Selmer(lagleder), Harald 

Nordseth, Stig R. Jakobsen og Anders Hoen.  

I 2. divisjon på Kongsvinger var mindre heldige med sin turnering 14 plass og rykker 

dessverre ned i 3 divisjon. 

 3. divisjon på Hakadal sikret våre herrer seg bronseplassen etter Gamle Fredrikstad og 

Hakadal. På dette laget spilte våre superseniorer Geir Spanli, Kjell Gudbrandsen, Tore Johnny 

Wold og Ivan Sekulic. 

Vårt damelag på Kongsvinger spilte seg til en glimrende 2 plass i 2 divisjon. Bente Marie 

Kristiansen, Kristin Berg, Kari Kristensen og Lena Thorèn spilte for Losby. 

Losby arrangerte dessverre ingen NSG turneringer i år. Vi håper å få inn en uttaksturnering 

på Losby i 2021. 

På grunn av covid-19 har det ikke vært arrangert noen internasjonale mesterskap for senior i 

år 

I lagserien som går gjennom hele sesongen stilte vi i år med 3 lag i mix klasse og 1 lag i 

dameserien.   

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 Reidar Ness, Geir-Inge Bjarmann og Kjell 

Gulbrandsen for hjelpen med å samle Losbyspillere og matchtider. 
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Vårt damelag ble nr 2 i sin avdeling etter Miklagard.  Med samme poengsum, men Miklagard 

slo oss på flere vunnet hull.  Vi håper flere damer vil spille match neste år, det er plasser både 

på damelaget og mixlagene. 

Alle 3 mixlag kvalifiserte seg til landsfinalen som gikk på Kongsberg.  3. laget (2. divisjon) 

kom på en god 2 plass etter Kongsberg (Vinnerne hadde fordel av hjemmebane). 

 

Vi takker klubben for god støtte gjennom sesongen og satser friskt frem mot 2021 sesongen 

og håper på en Covid-19 fri sesong med hyggelige seniordager. 

 

 

Nora Helene Ness 

Leder i seniorkomiteen 
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Årsmelding for Klubbkomiteen 2020 

 

Komiteens medlemmer: 

 

Lisbeth Foss  Leder 

Britt Andreassen Medlem 

Henrik Ovenberg Medlem 

Johan Foss  Medlem 

Bjørn Torp  Medlem 

 

På grunn av Koronarestriksjoner har komiteen stort sett hatt kontakt via Mail. Det ble avholdt 

tre fysiske møter, bl.a. i forbindelse med planlegging av turneringen Jarle 1212, som også i år 

ble en stor suksess med kr 111.400 i overskudd til Stiftelsen for Organdonasjon.  

 

Losbykompaniet er underlagt klubbkomiteen, Bjørn Torp er leder og har skrevet rapport for 

2020: 

«Losbykompaniet 

Hovedaktiviteten er dugnad for klubben. Det innebærer bl.a. å ivareta rollen som 

klubbverter på lørdager, søndager og helligdager 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. Også for Losbykompaniet har det vært en spesiell sesong pga. koronasituasjonen 

vi ble berørt av fra 12. mars. Vi har ikke fått avviklet vårt fellesmøte før sesongstart, men har 

i stedet holdt kontakt stort sett pr. epost, telefon og ansikt til ansikt. 

I år har det vært avviklet færre turneringer enn tidligere. Det har heller ikke vært behov for 

vår bistand i forbindelse med Golf som Terapi. Fem av Kompaniets medlemmer har i år stilt 

opp på tre mandagsdugnader i juli i regi av banemannskapet. Arbeidet besto i å repare 

oppslått torv på fairwayene. En nødvendig jobb, og en tankevekker hvor en blir gjort 

oppmerksom på hvor mye det sluntres unna fra både egne klubbspillere så vel som 

gjestespillere.  

  

I år har Kompaniet stilt med ekstra bemanning under Jarle1212, klubbmesterskapet og 

Elektrogolf. 

  

Kompaniet ble etablert I 2013 med Johan Foss som “kLosby-major”. I 2020 har 

Kompaniet bestått av 28 medlemmer fordelt på 9 kvinner og 21 menn, og det er fortsatt lite 

gjennomtrekk i gruppen. Vakter pr. medlem fordeler seg fra null til 10 vakter i sesongen pr. 

person. Første vakt ble avholdt den 19. april, mens siste vakt ble holdt den 4. oktober. En lang 

og hyggelig golfsesong for Kompaniets medlemmer hvor vi var til stede i startboden og på 

banen i hele 53 dager. 

  

Losbykompaniets medlemmer ser fram til sesongen 2021 med forventning om å presentere et 

like flott golfanlegg som de siste par årene for både klubbmedlemmer så vel som 

gjestespillere, samt 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 ekslusiv og lukket gruppe, og tar 

gjerne imot nye medlemmer som ønsker å bidra til et godt klubbmiljø også de neste årene. 
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Bjørn Torp 

Kompanileder» 

   

Klubbkomiteen har ikke fått inn forslag til kandidater til Cudrioprisen for 2020. Den blir 

derfor ikke delt ut i år. 

 

Lørenskog den 10. oktober 2020 

Lisbeth Hedegaard Foss 

Leder Klubbkomiteen 
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Turneringskomiteen 

 

Komitéens medlemmer: 

Ronny Engen   Leder 

Ida Othilie Bergli  Medlem 

Rune Marki   Medlem 

Camilla Sundsby  Medlem 

Gro Mjellem   Medlem 

 

2020 ble annerledes enn tidligere år grunnet Covid-19. 

 

Sammenlignet med 2019 ble tilbudet om våre felles turneringer redusert, og ønske om oppsett 

av en Match turnering og Mixed Match turnering ble ikke satt opp. Vårspretten og Godsslaget 

by David Lloyd ble også kansellert. 

 

Første turnering ble dermed 27. juni med nytt format av året, Scramble med Irish Rumble. 11 

lag deltok og alle var enige om at dette var gøy. Her gikk laget bestående av Thor Erik 

Aarseth, Hanne Ilhøy Ensrud, Morten Krogh Myhre og Christina Morud Myhre av med 

seieren. 

 

Jarle 1212 ble avviklet i juli med hele 138 deltagere. I år ble det samlet inn kr. 111.400,- til 

stiftelsen for organ donasjon. 

 

Klubbmesterskapet ble i år kjørt med kun 2 runder, mot tidligere 3. Dette ble godt mottatt. 

Senior- og juniormesterskapet ble også innlemmet i samme turnering. Dette letter arbeidet for 

turneringsledelsen under arrangementet. 

 

Klubbmestere 2020: 

Herrer – Sebastian Eidsæther Syr 

Damer – June Bolme 

Yngre Senior – Tom Selmer 

Eldre Senior – Jørund Lie 

Senior Eldre Damer – Bente Hoff 

Senior Yngre Damer – Bente Mari Kristiansen 

Junior Gutt – Herman Huus 

Junior Jenter – Henriette Spilling Gjelten 

 

Foss Netto avsluttet sesongen 5. september med 85 deltagere. Her vant Erzebet Monica 

Fæster dameklassen med 70 slag netto. I herreklassen vant Jon Erik Jullum med utrolige 62 

slag netto. 

 

Karro og Seb Pro Challenge 2020 ble også arrangert. En turnering som samlet inn midler til 

våre unge proffer, Karoline Lund og Sebastian Eidsæther Syr. 

 

Komiteen har ikke hatt noen møter i år. 

 

 

Ronny Engen 

Leder i turneringskomiteen  
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Årsmelding for test og hcp. komiteen 2020 

 

Komiteens medlemmer: 

 

Bjørn Bodding Leder 

Tor Arne Nergård Medlem 

 

Hcp. saker behandlet av komitéen 2020:  

 

Komiteen har behandlet 14 saker vedrørende ekstraordinære justeringer av HCP og 

korreksjoner i Golfbox i forbindelse med innføringen av WHS i løpet av 2020-sesongen. 

 

Sakene har i hovedsak vært søknader fra medlemmer som på grunn av endret livssituasjon e.l. 

ikke kan opprettholde sitt tidligere nivå, men fortsatt ønsker å spille. Det har også vært mange 

søknader fra medlemmer som har hatt lengre opphold fra golf som ønsker å starte opp igjen, 

men da med tilpasset hcp. 

 

Innføringen av WHS har gått stort sett smertefritt. Flere spillere har etter anbefalinger 

registret sine runder for å etablere sitt «riktige nivå». Det har i denne forbindelse vært behov 

for en del justeringer da det har forekommet en den dobbel registreringer av runder og 

registeringer fra feil utslags sted etc.  Vi anser dette som bagatellmessig og har korrigert 

fortløpende i Golfbox etter at spillere har forelagt sakene.    

 

Bjørn Bodding 

Leder i test og hcp. komiteen 

 

 

 

Årsmelding for disiplinærutvalget 2020 

 

Komiteens medlemmer: 

Øyvind Kilstad – leder 

Ruth Anne Bjørnstad 

Cecilie Smith 

Petter Jespersen - vara 

 

Det har i 2020 kun vært en sak som har vært behandlet av Disiplinærutvalget.  

Det ble inngitt bekymringsmeldinger til klubben i juli 2020 knyttet til en forelders adferd i 

relasjon til sønnens spill for Losby Golfklubb i en turnering, og hvor det tidligere også hadde 

vært påtalt forhold omkring samme forelders adferd. Utvalget innhentet relevant informasjon 

om saksforholdet, og utvalget valgte å sende en skriftlig advarsel og anmodning om endret 

adferd til vedkommende forelder.     

Ut over dette har det ikke vært aktivitet i Disiplinærutvalget i 2020. 

 

 

Øyvind Kilstad 

Leder Disiplinærutvalget 
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7 – Regnskap 
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 26 

LOSBY GOLFKLUBB        

  



 

 27 

LOSBY GOLFKLUBB        

  



 

 28 

LOSBY GOLFKLUBB        

  



 

 29 

LOSBY GOLFKLUBB        

        

 

 



 

 30 

LOSBY GOLFKLUBB        

  



 

 31 

LOSBY GOLFKLUBB        

  



 

 32 

LOSBY GOLFKLUBB        

  



 

 33 

LOSBY GOLFKLUBB        

 

8 - INNKOMNE FORSLAG 

 

Ingen innkommende forslag 

 

9 – Medlemskontingent for 2021 

 

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

medlemskontingenter for 2021: 

 

Medlemmer med aksje: 

Medlemmer med aksje i Losby Golfpark AS                                  kr.   10.200,- 

Hvorav kr 8.900,- er spillerettsavgift 

 

Voksne uten aksje: 

Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS (betaler greenfee ved spill)  kr.   1.500,- 

Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS (fritt spill på Vestmork)       kr.   5.100,- 

Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS (fritt spill på Vestmork/Østmork) kr. 10.900,- 

 

Ungdom uten aksje: 

Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS, født i 1994 eller senere  kr.   5.100,- 

 

Juniorer uten aksje: 

Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS, født i 2000 eller senere  

(betaler greenfee)         kr.   1.500,- 

Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS, født i 2011 eller senere  

(fritt spill Vestmork)         kr.   1.500,- 

Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS, født i 2000 eller senere  

(fritt spill på Vestmork)        kr.   2.550,- 

Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS, født i 2000 eller senere 

(fritt spill på Vestmork og Østmork)       kr.   3.825,- 

 

 

Æresmedlemmer i Losby Golfklubb       kr.           0,- 

 

I alle kontingentgrupper der årlig kontingent er over kr 4.000,- 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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10 – BUDSJETT 

 

        

LOSBY GOLFKLUBB - BUDSJETT 2021 

        

        

  Resultat Budsjett Budsjett 

  2020 2020 2021 

        

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER       

        

Driftsinntekter       

Salgsinntekter 6 388 436 5 750 000 6 400 000 

Medlemskontingenter 12 713 346 11 947 800 13 000 000 

Andre driftsinntekter 7 694 500 5 178 000 5 630 000 

Sum driftsinntekter 26 796 282 22 875 800 25 030 000 

        

Driftskostnader       

Varekostnad 2 376 751 2 000 000 2 300 000 

Baneleie 15 200 000 13 900 000 15 000 000 

Avskrivninger på varige driftsmidler 144 806 200 000 140 000 

Lønnskostnad 3 382 469 3 275 000 3 500 000 

Annen driftskostnad 4 170 132 3 500 800 4 090 000 

Sum driftskostnader 25 274 158 22 875 800 25 030 000 

        

DRIFTSRESULTAT 1 522 124 0 0 

        

Finansinntekter og finanskostnader       

Andre finansinntekter 4 674 0 0 

Finanskostnader 0 0 0 

Sum finansinntekter og finanskostnader 4 674 0 0 

        

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 1 526 798 0 0 
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11 - Organisasjonsplan – Losby Golfklubb 

 

 

  

Årsmøte

Styret

Daglig leder

Komiteer

Ansatte

Kontrollutvalg Valgkomite

Disiplinærutvalg
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12 – VALG 

 

Valgkomiteens innstilling til Årsmøtet i Losby 16. februar 2021 

 

Losby Golfklubb – STYRE 

 

Forslag     

NAVN ROLLE VALG VALGPERIODE 

Bjørn Torp Styrets leder Ikke på valg  

Gro Mjellem Styrets nestleder Gjenvalg 2 år 

Oddbjørn Hollen Styremedlem Gjenvalg 2 år 

Cathrine Sofie Sand Styremedlem Ikke på valg  

Per Andresen Styremedlem Ikke på valg  

Jorunn Vethe 1. Varamedlem Ny 1 år 

Simen Rønningen 2. Varamedlem Ny 1 år 

    

    

 

 

Losby Golfklubb – KONTROLLUTVALG - Ikke på valg 

 

Forslag  

NAVN ROLLE 

Vidar Waaden Leder 

Birgit Undbekken Medlem 

Kåre Mathisen Vara 

 

Losby Golfklubb – DISIPLINÆRUTVALG - Ikke på valg 

 

NAVN ROLLE 

Øyvind Kilstad Leder 

Ruth Anne Bjørnstad Medlem 

Cecilie Smith Medlem 

Petter Jespersen Varamedlem 
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Losby Golfklubb – KOMITELEDERE, alle velges for 1 år 

 

NAVN KOMITE PÅ VALG  

Lisbeth Foss Klubb Gjenvalg 

Bjørn Bodding HCP/Test Gjenvalg 

Ronny Engen Turnering Gjenvalg 

Geir Gjelten Junior Gjenvalg 

Hilde Ebbang Dame Gjenvalg 

Simen Rønningen Herre Ny 

Nora Næss Senior Ny 

 

 

Joakim Bjørkhaug 

sign. 

Valgkomiteens leder 

 

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 

Klubben har representasjonsrett. 

 

Valg av valgkomité 

Styret fremlegger for årsmøtet følgende forslag: 

Joakim Bjørkhaug, leder 

Christoffer Hansen, medlem 

May Brørby, medlem 

Helene Kleppe, varamedlem 

 

Alle velges for 1 år 

13 - Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap 

 

Styret foreslår for Årsmøtet 16.02.2021 at firmaet Otterstads Revisjonskontor AS velges 

som selskapets revisor. 

14 - Avslutning 
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LOV FOR LOSBY GOLFKLUBB 
Stiftelsesdato: 10.09.1994 

Sist endret: 28.01.2020 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1       Formål 

 

(1) Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske 

og paralympiske komité (NIF). 

 

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

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

 

 

§ 2       Organisasjon 

 

(1)  Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

 

(2)  Klubben er medlem av Norges Golfforbund.  

 

(3)  Klubben er medlem av NIF gjennom Viken idrettskrets og er tilsluttet Lørenskog 

idrettsråd. 

 

(4)  Klubben skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

regelverk gjelder for Klubben uavhengig av hva som måtte stå i Klubbens egen lov.  

 

 

§ 3       Medlemmer 

 

(1)       For at en person skal opptas i Klubben må vedkommende:   

a) Akseptere å overholde Klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk 

og vedtak. 

b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Klubben og andre 

organisasjonsledd i NIF.  

 

(2) Styret i Klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak 

treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to 

uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om 

klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er 

mottatt. Klagen skal sendes til Klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. 

Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

 

(3)       Medlemskap i Klubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

 

(4)  Medlemmet plikter å overholde Klubben og overordnede organisasjonsledds 

regelverk og vedtak. 

 

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om  

overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent- 

/avgiftsgruppe i det påfølgende år. 
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(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 lagets medlemsliste.  

 

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

periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med 

bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være 

skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.  

 

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

av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets 

behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, 

og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned. 

 

c) Ved fratakelse av medlemskap kan Klubbens vedtak påklages til idrettskretsen 

innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til Klubbens styre, 

som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom 

vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Klubbens 

vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 

(8) Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 

tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

 

 

II. TILLITSVALGTE  

 

§ 4       Kjønnsfordeling 

 

(1) Klubben skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, 

komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, 

utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved 

valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to 

personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett 

varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 

kjønnsfordelingen.  

 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, 

skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært 

årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, 

komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  

(3)  Idrettsstyret kan pålegge Klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til 

nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

 

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.  

 

 

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

 

(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, 
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må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Klubben i minst én 

måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Klubben.  

 

(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i Klubben: 

medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger 

sanksjoner. 

    

(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 

konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av 

idrettslagenes fordel.  

 

(4)       Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i Klubben.  

b)  Styret i Klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i Klubben.   

c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger 

innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet 

innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

(5) Møte- og talerett: 

a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i 

Klubben. 

[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde.]  

 

 

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  

 

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:  

a) utfører lønnet arbeid for Klubben tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, 

eller  

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra Klubben i løpet av et kalenderår.       

 

(2) En arbeidstaker i Klubben har ikke stemmerett på Klubbens årsmøte, og er ikke 

valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i Klubben eller overordnede 

organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre 

tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før 

ansettelsesforholdet er opphørt. 

(3)  En arbeidstaker i Klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke 

velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd 

representasjonen skjer.    

 

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at Klubben gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til Klubbens styre. 

 

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

valgt eller oppnevnt.  

 

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.  

 

 

  § 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 

Klubben 
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(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av Klubben som overstiger 

1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i 

Klubben eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt 

eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik 

økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for 

styremedlem oppnevnt av Klubben. Tillitsvalgt som får slik økonomisk 

særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan 

ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 

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

oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede 

organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med 

tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.  

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

valgt eller oppnevnt. 

         

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.  

 

 

§ 8       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 
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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 

overordnede til avgjørelse. 

 

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i Klubben.  

 

 

§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

 

(1) Styrer, komiteer og utvalg i Klubben er vedtaksføre når et flertall av medlemmene 

er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene, dog slik at vedtak om 

utnevnelse av æresmedlem i Losby Golfklubb krever 2/3-dels flertall. Ved 

stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av 

sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved 

fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 

 

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 

Klubbens medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 

 

 

§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 

 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

 

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

regnskap. 

 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  

 

(1)  Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som 

vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. 

Dersom Klubben har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 

(2) Klubben skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. 

Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere 

revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er 

forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har 

regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: 
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a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i 

regnskapsåret og skal omfatte hele Klubbens aktivitet. Dersom Klubben 

er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers 

aktiviteter også vises i regnskapet. 

b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.  

c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og 

Klubbens art og omfang tilsier.  

d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal 

oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

e) Bankkonti skal være knyttet til Klubben, og skal disponeres av minimum to 

personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av 

minimum to personer i fellesskap. 

 

(3) Klubben skal ha underslagsforsikring. 

 

 

§ 12     Budsjett  

(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal 

spesifiseres særskilt. 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre 

det dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet 

fremlegges. 

 

 

§ 13    Utlån og garanti 

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.  

 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 14     Årsmøtet 

 

(1) Årsmøtet er Klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av 

mars 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. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres 

tilgjengelig på Klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal 

det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før 

årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til 

årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 

(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.  
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(4)  Alle Klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre 

personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for 

medlemmer og andre med møterett. 

 

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

som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom 

årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 

minimumsdeltakelse. 

 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som 

ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker 

kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved 

godkjenning av saklisten. 

 

 

§ 15     Ledelse av årsmøtet 

 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver 

å være medlem.  

 

 

§ 16     Årsmøtets oppgaver 

 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle Klubbens årsberetning. 

9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 

beretning [og revisors beretning].  

10. Behandle forslag og saker.  

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta Klubbens budsjett. 

13. Behandle Klubbens organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

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

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.  

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

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan. 

 

Leder, nestleder og styremedlemmer velges for 2 år. Leder + 1. og 3. styremedlem i like år og 

nestleder og 2. styremedlem i ulike år.  

Varamedlemmer velges for 1 år. 

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 

velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det 

velges 1. varamedlem, 2. varamedlem. 
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15. Engasjere revisor til å revidere Klubbens regnskap. 

 

 

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 

 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være 

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer 

enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses 

som ikke avgitt.  

 

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

om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller 

som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og 

stemmene anses som ikke avgitt.  

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha 

mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av 

varamedlem. 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.  

 

 

§ 18     Ekstraordinært årsmøte  

 

(1) Ekstraordinært årsmøte i Klubben innkalles av Klubbens styre med minst 2 ukers 

frist etter: 

a) vedtak av Klubbens styre eller årsmøte,  

b)  vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller 

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av Klubbens stemmeberettigede 

medlemmer. 

 

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være 

gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  

 

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

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom 

det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt 

uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

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

vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. 

under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det 

ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan 

behandles. 
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§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig 

omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

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

 

 

§ 20     Klubbens styre 

 

(1) Klubben ledes og forpliktes av styret som representerer Klubben utad. Styret er 

Klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

 

(2)       Styret skal blant annet: 

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 overordnede organisasjonsledd, og sørge 

for at Klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 

budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for 

barneidretten. 

e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 

årsmøtet ikke har valgt representanter. 

f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  

 

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

medlemmer forlanger det. 

 

 

§ 21   Kontrollutvalg 

 

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at Klubbens virksomhet drives i samsvar med Klubbens og overordnet   

     organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b)  Ha et særlig fokus på at Klubben har forsvarlig forvaltning og 

økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, 

bevilgninger og økonomiske rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi 

en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 

regnskapsrevisjon, med mindre Klubben har engasjert revisor. I så fall skal 

utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere 

revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]  

 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter 

som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 

 

§ 22 Valgkomité 

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og 

skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på 

årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av 
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valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og 

forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet. 

 

 

§ 23 Grupper 

 

(1)  Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse 

skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av 

Klubbens organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. 

 

(2) Dersom Klubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

 

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret 

velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til 

valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å 

oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i Klubben. Hovedstyret 

fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av 

gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle 

gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet 

Klubbens regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av 

årsmøtet. 

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av 

fullmakt gitt av årsmøtet.  

 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen 

måte forplikte Klubben uten fullmakt fra hovedstyret. 

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 24 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker 

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 

dopingsaker gjelder NIFs regelverk. 

 

 

§ 25 Regler for spill, ordensregler m.v. 

 

(1) 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 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. 

 

(2) For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren være medlem av 

en golfklubb med rett til å utstede offisielt handicap fra et nasjonalt golfforbund. Unntak er 

rekrutteringstiltak organisert av klubben og prøvespill sammen med et medlem av klubben. 

 

 

§ 26     Lovendring 
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(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, 

og gjøre endringene kjent for Klubbens medlemmer så snart de er vedtatt av styret.  

 

(2) Øvrige lovendringer 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. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. 

Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved 

eventuell motstrid mellom Klubbens regelverk og NIFs regelverk, går NIFs 

regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge 

nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

(3) Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av Klubben selv med mindre endringene 

følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

 

§ 27     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 

 

(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder 

senere. Dersom Klubbens årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er Klubben 

oppløst uten påfølgende årsmøte. Klubben skal skriftlig varsle idrettskrets og 

særforbund senest 14 dager før Klubbens årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

 

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

Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i 

samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24. 

 

(3) Ved utmelding tilfaller Klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret 

hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller 

annet opphør av Klubben tilfaller lagets 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 for behandling av 

saken.  

 

 

§ 28 Spillerett 

Spillerett på banen og annen bruk av golfanlegget til Losby Golfpark AS (baneselskapet) reguleres av 

klubbens avtale med baneselskapet og av baneselskapets vedtekter og bestemmelser.  

 

  



 

 53 

LOSBY GOLFKLUBB        

 

 

 

 

 

 


