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 LOSBY	GOLFKLUBB							

	
PROGRAM TIRSDAG 13. FEBRUAR 2018 
 
   18:00  ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET 
 
~ 18:30 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB 
 
~ 19:30 GENERALFORSAMLING I LOSBY GOLFPARK AS 
 
 
 
INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
1. Åpning ved leder         3 

 
2. Godkjenne de stemmeberettigede       3 

 
3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden   3 

       
4. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 3 

 
5. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle  

gruppeårsmeldinger.         6 
        

6. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.      28 
        

7. Behandle forslag og saker.        33 
- Forslag fra styret, påskjønnelse til frivillige. 
- Forslag fra styret, disiplinærutvalg 
- Forslag fra Kjersti Simonsen, 3 og 4 
 

8. Fastsette medlemskontingent.       36 
         

9. Vedta klubbens budsjett        37 
          

10. Behandle klubbens organisasjonsplan.      38 
        

11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere  
klubbens regnskap         39 
     

12. Valg.           39 
       

13. Avslutning           
 
 
Vedlegg:            
 
Protokoll 2016 (15.02.2017)        41 
 
Lover            45 
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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 13. februar 2018 
kl. 18.00. Møtet finner sted i Meyersalen på Losby Gods. 

SAKLISTE: 

1. Åpning ved leder

2. Godkjenne de stemmeberettigede

3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

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

5. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

6. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

7. Behandle forslag og saker.
- Forslag fra styret, påskjønnelse til frivillige.
- Forslag fra styret, disiplinærutvalg
- Forslag fra Kjersti Simonsen, 3 og 4

8. Fastsette medlemskontingent.

9. Vedta klubbens budsjett

10. Behandle klubbens organisasjonsplan.

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

12. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder
b) 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
d) Kontrollkomite med minst 2 medlemmer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har
representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

13. Avslutning
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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. 

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, 30. januar 2018 
FOR STYRET I LOSBY GOLFKLUBB 

Joakim Bjørkhaug 
sign. 

NB! Årsmøtedokumenter vil bli gjort tilgjengelig 1 uke før årsmøtet på 
www.losby.no eller ved henvendelse til Losby Golfklubb. 
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Forslag til forretningsorden årsmøte Losby Golfklubb. 

• Møtet ledes av den valgte dirigenten
• Protokollen føres av de valgte sekretærene
• Ingen kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak.
• Med unntak for innlederen settes taletiden til:

o 5 minutter første gang
o 3 minutter andre gang
o 2 minutter tredje gang

• Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det
adgang til å foreslå strek.

• Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid.
• Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og inneholde

forslagsstillerens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt.
• Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med unntak av lov- og

vedtektsendringer.
• I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall

stemmer for og imot.
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ÅRSMELDING FOR HERREKOMITEEN 2017 

Komiteens sammensetning: 
Stian Tinholt (medlem) 
Per Andresen (leder) 

Målsetting 2017: 
Herrekomiteen hadde som målsetting for 2017 å gi herrespillere tilbud om: 

ü Et attraktivt turneringstilbud gjennom sesongen
ü Styrke det sosiale samværet for spillere i målgruppen
ü Stille 2 lag i NGF klubbserien og kjempe om puljeseiere.
ü Deltakelse i turneringer utover klubbturneringer

Årets Herreturnering: 
I år har vår ukentlige turnering flyttet fra Tirsdager til Onsdager. Administrasjonen 
ønsket denne endringen, da det ofte er en del vedlikeholdsarbeid som utføres på 
Tirsdager. Vi har ikke sett noe merkbar nedgang i oppslutningen til vår turnering 
som følge av dette. I 2017 ble det arrangert 17 turneringer + finale. Antall spillere 
har vært på samme nivå som de to siste årene, med en liten økning i 2017. Hele 55 
spillere var med på finaledagen, og de aller fleste var med på den påfølgende 
banketten. En god del stilte også opp på scramble turnering (klubbens regi) dagen 
etter. Ny deltakerrekord ble satt runden som ble avholdt 21. Mai der hele 87 spillere 
signerte og leverte scorekortet. Totalt har hadde vi 1.004 (gjennomsnitt 56 spillere) 
runder spilte runder i regi av herregruppen. I skrivende stund har vi 156 
medlemmer på vår Facebook side.  

I 2017 sesongen endret vi fra Stableford poeng til Netto slag. Bakgrunnen for dette 
var å gjøre det mer rettferdig for de bedre spillerne, slik at disse også skal ha 
mulighet til å hevde seg. Tilbakemeldingen fra medlemmene er at dette har vært en 
endring til det bedre. Vi kan ikke se at vi har mistet noen spillere på bakgrunn av 
denne endringen. Vi fortsetter med Netto Slag i 2018 sesongen.   

I 2016 sesongen introduserte vi ‘valgfri tee sted’. Dette ble veldig bra mottatt av 
medlemmene. I 2017 sesongen utvidet vi med en ‘Challange runde’ med valgfri 
teested 1 Søndag hver måned. Totalt 4 Søndager. Oppslutningen på disse 
Søndagene var god. Dette er også et tiltak for å tiltrekke oss nye spillere som 
vanligvis ikke har anledning til å spille på ukedager.  

2. August passet det slik at vi kunne benytte ‘shotgun’ start. Daglig Leder fyrte vi
opp grillen og det serverte mat både før og etter runden. Dette ble meget godt
mottatt av spillerne og et godt tiltak for å styrke det sosiale samværet blant
medlemmene. Grillmaten ble finansiert av startavgift. Dette er noe vi ønsker å gjøre
mer av ved senere anledninger.

Alle våre turneringer administreres i Golfbox. Vi har også benyttet oss av 
scoreregistrering på mobil, med levende leaderboard. Dette har gjort det enklere ved 
registrering, men ettersom Golfbox ikke har noen godkjennelse funksjon må alle 
scorer godkjennes av administrator i etterkant. 

Regnskap 2017: 
Turneringsavgiften er kr. 50,- per spiller per turnering. Turneringsavgiften for 2017 
ble fordelt på følgende måte:  
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Turneringsavgift inngående (1.004 * 50) 50.200 

Grillmat (runde 11) 2.411 
Grillpølser (finale) 1.000 
Bankett (betaling av mat – 42 pers) 13.650 
Baller (premier) 11.100 
Juniorgruppa (gave) 2.000 
Juniorstipend 4.000 
Vin (gaver og premier) 1.699 
Premier (innkjøpt i shoppen) 13.139 
Trøyer til divisjonsspillere 1.500 
Sum utgående 50.499 

Differanse - 299

Resultater Herreturnering 2017 

Order of Merit 
Opparbeidelse av poeng gjennom hele sesongen, doble poeng på finaledagen 

1. Plass: Jarle Kristiansen – 1.500 poeng
2. Plass: Reidar Ness -Martin Aas – 1.271 poeng
3. Plass: Øystein Edsbergløkken – 1.206 poeng

Eclectic Netto 
Best mulig poengsum gjennom hele sesongen. 

1. Plass: Vaido Tenso - 38 slag
2. Plass: Bendik Øvergaard – 44 slag
3. Plass: Eirik Jørgen Sveholt – 45 slag

Eclectic Brutto 
Best mulig score gjennom hele sesongen: 

1. Plass: Øystein Edsbergløkken - 58 slag
2. Plass: Knut Krokan - 59 slag
2. Plass: Stian Tinholt - 59 slag

Slagturnering: 
Denne delturneringen utgikk fra 2017, ettersom vi innførte Netto slag som format 
på hovedturneringen.   

Klubbserien 2017 
Herregruppa stilte med to lag i årets Klubbserie, som er i regi av Norges 
Golfforbund.   

Laget i 2. Divisjon, med Rune Andersen som kaptein vant sin pulje med klar 
margin. Laget besto av seks spillere med over 12 i hcp og ble rekruttert fra 
Tirsdagsturneringen.  

Vi stilte også med et lag i 1. Divisjon, der Pål Berntsen var kaptein. Lekende lett 
seier i denne klassen også. Laget ble rekruttert med spillere fra Herregruppen med 
hcp lavere enn 12.  
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Stor takk til begge kapteinene. 

Turneringsformen og oppfølgingen fra forbundet er ikke tilfredsstillende, vi må gjøre 
en vurdering på om vi ønsker å stille lag neste sesong.     

RomeriksTour  
Det ble heller ikke i år avholdt noen RomeriksTour. 

Herregruppa ønsker gjerne å ha et tilbud om turnering med de andre klubbene på 
Romerike, og vil aktiv bidra til å få et opplegg på plass. Vi er avhengig av de andre 
klubbene for å få på plass et bra opplegg her. 

NM Mid-amatør 
8 spillere fra Losby deltok på NM Mid-amatør på Miklagard 2017 sesongen. 

Beste Losby spiller i år ble Marcus Eidelôf 154 slag (76/78) som holdt til en 14. 
plass. Harald Nordseth tok 2. plass med 163 slag (80/83). På 56. plass kom Eivind 
Sydtskow med sine 176 slag (86/87). Resterende klarte ikke cutten i år.    

Karine Bolme tok en fin 2. plass, med 165 slag (80/85). June Bolme fikk 4. plassen 
med 169 slag (87/85). Det er ikke langt opp til toppen av listen, men litt trening så 
håper vi å se Losby på toppen av listen i 2018 sesongen.  

Ryder Cup Losby mot Miklagard 
I år ble det dessverre ikke spilt Ryder Cup mot Miklagard. Dette er et arrangement 
vi har hatt gående over flere år og har vært et populært arrangement. 
Herrekomiteen vil bestrebe å avholde arrangementet neste sesong.  

Juniorstipend 
I 2017 ble herregruppens Juniorstipend delt ut til Sebastian Eidsæter Syr. 
Sebastian har hatt en veldig bra utvikling og fremgang i år. Herregruppa følger med 
og ser frem til gode resultater i 2018 sesongen. I tillegg donerte herregruppen NOK 
2.000 til Juniorgruppen. 

Trening: 
Ansvar for fellestrening er overlatt til klubben. 

Kommende sesong: 
Herregruppa arbeider strukturert og er i kontinuerlig dialog med medlemmene i 
gruppen. Vår facebook side har nå 156 medlemmer, det er vår viktigste 
kommunikasjonskanal med medlemmene. Vi bruker også Losby.no til informasjon 
med medlemmene. Vi i herrekomiteen oppfatter årets sesong som høyst godkjent 
med det turneringstilbudet som har vært. Vi registerer at det er stadig økende 
oppslutning om vår turnering og vil fortsette å prioritere / fokusere på dette. Vi er i 
god dialog med administrasjonen og føler at vi nå har fått på plass en veldig god 
plattform.. Men, vi ønsker å utvikle turneringen vår og ser hele tilden på mulighet 
til forbedring.  

I 2018 vil vi se strengere på dette med etteranmeldinger, dette er noe som krever 
ekstra innsats av herregruppa.   

Med ønske om en like god sesong i 2018: 
Vi ønsker på vegne av spillerne i herregruppa å takke administrasjonen for all hjelp 
og samarbeidsvilje gjennom sesongen, og ser frem til fortsatt godt samarbeid i 2018. 
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Vi håper alle på et godt samarbeid med andre komiteer i året som kommer og 
ønsker med dette å takke for et hyggelig golf år sett med komiteens øyne. Vi håper å 
se alle de gamle og også mange nye medlemmer på startlistene også i 2018. 

14.01.2018  
Per Andresen 
Leder Herrekomiteen 
Sign. 
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ÅRSMELDING FOR DAMEKOMITEEN 2017 

Damekomiteen har i år bestått av: 
Britt Andreassen (leder), Nora Ness, Marit Ytterdahl, Lillian Krokan og Kjersti 
Simonsen (fram til august). 
Vi har hatt fire komitemøter. Øvrig kontakt har vært på mail og under våre 
tirsdagskonkurranser.  Vi startet sesongen på Vestmork 9. mai. 

13. mai var det åpen dag på Losby, hvor kvinner var spesielt invitert. Mange mødre
kom, flere med sine døtre. Alle som ville kunne prøve golf for første gang. Det var
samtidig demo-dag for golfutstyr.

Vi hadde i alt sju konkurranser på Vestmork og vi spilte ti konkurranser på 
Østmork. Det var mellom fire og 17 spillere som konkurrerte, flest deltakere var det 
på Østmork.  

I tillegg deltok Losbys kvinner i sju konkurranser i CONNECTING LADIES. Her er 
det individuelle konkurranser, samt beste klubb ved sesongslutt. Her ble Miklagard 
best i klasse A (netto slagspill), Losby ble best i klasse B (Stableford) og Grorud ble 
beste klubb i klasse C (Stableford). Grønmo ble beste klubb sammenlagt. Losby 
inntok fjerdeplassen. Nora Ness var ansvarlig for Losbys deltakelse. 

Tirsdagene på Østmork ble det spilt ECLECTIC. 27 kvinner deltok. Man kunne 
levere maksimum tre scorekort per uke. Alle rundene var handicap-tellende. De tre 
beste i brutto-score var: 1. Britt Andreassen og Elaine Hoffmann med 62 slag. Treer 
ble Nora Ness med 66 slag.  Helene Sandberg vant nettoscore med 45 poeng, fulgt 
av Nora Ness med 47 og Britt Andreassen med 50 poeng. 

Helene Sandberg ble best av alle i 2017 og stakk av med ORDER of MERIT  med 
153 poeng, nr. 2 Nora Ness med 147 og nr. 3 Lise Buer med 131 poeng. 
Nora Ness hadde ansvar for ”bokføringen”.  

Vi forsøkte oss også med å arrangere ”søndagsgolf for kvinner” med forhåndsbestilt 
tid om morgenen. I damekomiteen ble det ikke lagt opp tydelige nok kriterier for 
dette forsøket. Vi avviklet derfor ordningen i august. Alle 18-hulls turneringer i regi 
av damekomiteen skal legges inn i Golfbox  og også være handicaptellende.  

32 spillere deltok i vår MATCH PLAY konkurranse gjennom sesongen. Susanne Nor 
ble ener, Gunn Tove Hovdegard nummer to, Bente Hoff nummer tre. Susanne Nor 
ble dessuten vinner av Mix Match sammen med Rune Næss. 

Vi hadde også en LUCKY LOSER-konkurranse, for dem som ble slått ut før finalen. 
Her ble Ruth Anne Bjørnstad best, med Cecilie Smith på andreplass. Marit 
Ytterdahl var «journalfører». 

Vi har i hele år hatt vår egen FACEBOOK-side, hvor så mange som 93 medlemmer 
har vært aktive. Administratorer er Marit Ytterdahl, Nora Ness og Guri Hollerud. 

I august arrangerte vi en byttedag for golf-klær og –utstyr. 

Klubbmesterskapet for senior kvinner ble vunnet av Elaine Hoffmann, fulgt av Hilde 
Ebbang  på andreplass og Bente Hoff på tredje. I Stableford-konkurransen ble Eli 
Bjørnevik nummer én og Susanne Nor nummer to. 
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En uheldig sak satte sitt preg på sesongen for Losby-kvinnene i år der en spiller 
gjennom hele sesongen 2016 konkurrerte på feilaktig handicap. Damekomiteen har 
uttrykt misnøye med styrets behandling av saken og dens utfall. Vi håper imidlertid 
saken nå er ute av verden og at Losby Golfklubb igjen blir en harmonisk klubb. 

Tradisjonen tro - sesongen 2017 ble avsluttet med Lucia-golf 13. desember. 

Britt Andreassen 

Sign. 
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ÅRSMELDING FOR TEST OG HCP. KOMITEEN 2017 

Komiteen har bestått av følgende medlemmer:  
• Bjørn Bodding
• Tor Arne Nergård

Hcp. saker behandlet av komiteèn i 2017:  

Komiteen har behandlet 3 saker i 2017-sesongen. 

To av sakene har vært søknader fra medlemmer som på grunn av endret 
livssituasjon eller langt opphold fra golf, ønsker om å få tilpasset sitt HCP til 
passende nivå. 

Begge søknader ble innvilget. 

Den tredje saken gjaldt påstand om juks med HCP. 

Utgangspunktet for saken var påstander om at et medlem store deler av 2016 
sesongen hadde spilt på et høyere HCP enn det var grunnlag for.  

Ved innmelding i Losby GK i mai 2016 opplyste spilleren om et HCP på 22.8 poeng. 
Dette var fra en Engelsk klubb hvor vedkommende hadde vært medlem under et 
lengre utenlandsk opphold (2007 til 2016).  Beklageligvis ble ikke dette korrekt 
registrert i klubben. Spilleren ble derfor stående med et HCP på 30,0 automatisk 
generert av Golfbox da dette var vedkommendes HCP ved flytting til England i 2007 
og hvor det i mellomtiden ikke var innlevert score. 

Istedenfor å opplyse klubb/Golfbox om feil HCP, valgte vedkommende å spille på 
HCP 30,0 fra våren 2016. Tanken var at ved å registrere alle rundene ville HCP 
raskt bli justert ned til det nivået spilleren hadde opplyst til klubben ved 
innmelding. I denne perioden deltok vedkommende også i noen turneringer med 
gode resultater.  

Først i september 2016 var spillerens registrerte HCP kommet ned til 23, som var i 
samsvar med hva det burde vært ved starten av 2016 sesongen.  

Selv om det ble gjort en administrativ feil ved registering av HCP ved innmelding i 
klubben fritar ikke dette spilleren fra å opplyse om korrekt HCP. Golfreglene sier 
klart at det er spillerens ansvar å gi korrekt informasjon. 

Saken ble avsluttet med at vedkommende medlem ble tildelt en skriftlig 
irettesettelse av klubben’s styre for ikke å ha opplyst om feil HCP i Golfbox . 

HCP- komiteen anbefaler på det sterkeste at man registrerer flest mulig runder slik 
at man oppnår et HCP som avspeiler ens eget nivå.  Skulle man oppdage avvik/feil, 
ta kontakt med klubben / HCP- komiteen slik at dette blir korrigert. 

Bjørn Bodding 
Sign:  
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Årsrapport Losby Golfklubb junior 2017 

Målsetning (Verdier) 
Losby Golfklubb junior støtter oppunder Losby GK sine overordnede mål og verdier. 

Virksomhetside: Vi skal være en sentral aktør i utvikling av golf til en bredde- og 
konkurranseidrett i Norge. 
Visjon: Losby – det naturlige førstevalget. 
Verdier: På Losby skal vi være nytenkende, gjestfrie og inkluderende. 

Dette er forankret i Juniorgruppens Sportslige plan. Hovedfokus gjennom denne 
sesongen har vert treningskvalitet, øke juniorenes deltakelse i turneringer, satse på 
jenter og til slutt og ikke minst ha det gøy sammen. For mer detaljer og informasjon 
finner dere sportslig plan på hjemmesiden til Losby golfklubb 
(http://www.losby.no/wp-content/uploads/2016/07/Sportslig-plan-junior.pdf) 

Medlemstall og rekrutering: 
Målsetting for 2017 jfr. klubbens Virksomhetsplan: (Mål/resultat) 
Målsettingen er også at 80% av barne- og ungdomsmedlemmene skal delta i 
organisert trening, og at 60% av samme gruppe skal delta i lokale konkurranser. 

Aktivitetsnivået og ferdighetsnivået hos eksisterende medlemsmasse er godt over 
målsettingen, mens medlemsveksten er under målsettingen. Utfordringen videre er 
rekruttering, og dette er et arbeid som må gjøres i samarbeid mellom 
juniorkomiteen og administrasjonen. Konkrete tiltak (med et spesielt fokus på 
jenter) gjennom året, som bidrar til jevnlig rekruttering er nøkkelen her.   

• Jentegruppa er et godt tiltak for å samle og binde jentene sammen i en
gruppe, med sosiale aktiviteter utenom de regulære treningene.

• Det har også blitt opprettet en egen «mammagruppe» på Facebook som et
tiltak for å aktivere flere mamma’er, både som støttespillere og som aktive

Gruppe Mål antall 
medlemmer 
Totalt – 
jenter/gutter 

Status 2017 
Totalt  - J/G 

Deltagelse 
Trening / 
konkurr. 

Snitt Hcp. 
Mål /status 

Barn 
6-12 år

2015: 16 – 3/13  
2016: 26 – 8/18 
2017: 36 – 13/23 
2018: 46 – 18/28 
2019: 56 – 23/33 

2017: 22 – 
6/16 

100 % / 
100% 54/48 

Ungdom 
13-19 år 2015: 34 – 6/28 

2016: 50 – 16/34 
2017: 65 – 22/43 
2018: 80 – 30/50 
2019: 99 – 39/60 

2017: 30 – 
5/25 

 85%    / 
70% 41,2/30,4 
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golfere.  Vi håper dette skal materialisere seg i 2018, med god hjelp fra 
klubbens Pro’er 

Aktiviteter: 
• Kvalitet på treningene har vært vår hovedprioritet. Vi har bygget videre på et

svært godt grunnlag fra 2016, og også i år gjennomført et helårs
treningsopplegg for alle juniorer.

Vi har tilbud til både de som vil satse på golf som konkurranseidrett og for
de som ønsker å ha golf mer som en fritidshobby og en arena der de treffer
venner.

• Losby tilbyr et enestående vinterprogram. Det er få eller ingen klubber i
Norge som kan tilby lignende tilbud. Tilbudet har variert i forhold til alder og
satsningsnivå, fra 1 – 6 treninger i uka. Det er satt opp et variert
treningsprogram med sal og styrketrening i regi av «Friskis og Svettis»,
innebandy, svingtrening på simulatorsenteret, og Yoga. For mer informasjon
se sportslig plan og treningstider på hjemmesiden til Losby.no

• For å kunne tilby det gode treningstilbudet til juniorene har vi vært helt
avhengig av frivillige trener resurser. Vi har gjennom sesongen fått på plass 3
stk foreldre med
trener1-utdannelse som deltar aktivt under sving-treningene.  Vi har og en
forelder som er yogatrener, en mor som kjører sal-trening og en far som
kjører Innebandy, de to siste i gymsalen på nye Luhr Skole.

• De eldste juniorene bidrar med vakter på innendørssenteret, samt at hele
juniorgruppa har deltatt på flere dugnader for å plukke baller i rangens
randsoner.

• Det er blitt gjennomført flere treningsleirer gjennom sesongen.
o I uke 8 får de beste spillerne tilbud om en ukes treningsleir i Spania.
o Påskecamp i Ringenäs. Tilbud til alle over 10 år.
o Sesongstart med overnatting på Onsøy
o Treningscamp Malmø for Team Losby i Mai
o Norway GolfCamp Losby 4.-7. juli
o Losby Golfakademi uke 32 for barn fra 6 år
o Høstferiesamling i Ôijared

• I 2017 ble det for første gang arrangert Norway Golfcamp for juniorer. Et
samarbeid mellom Golfforbundet og Losby GK.  Her var selvsagt også
Juniorgruppa sterkt involvert i gjennomføringen.  Også dette er det meningen
skal videreføres i 2018.

• Juniorgruppa var også aktivt med i arrangementet «Åpen Dag» som ble
gjennomført i Mai.
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Informasjons og kommunikasjon 
• Juniorgruppa har som andre grupper i klubben sine websider.

Websidene er vår offisielle informasjonskanal.  Etter at klubben nå har
fått nye sider har juniorgruppa startet arbeidet med å oppdatere
informasjon og legge ut nyttige tips.

• Løpende informasjon til medlemmer og foresatte går via Epost, Spond og
Facebook.
Det holdes jevnlige oppfølgingsmøter mellom hovedtrener, juniorleder og
daglig leder.

• Det har vært avholdt ett foreldremøte i tillegg til den informasjon som
kommuniseres til barn og foresatte i forbindelse med fremmøte på
trening.

Økonomi. 
• Juniorgruppa har solgt sponsorplasser å alle 9 hullene på Vestmork, noe

som gir et svært viktig økonomisk tilskudd til driften for barn og unge i
klubben.  Dette har vært gjort av juniorgruppas foreldre alene.  Mange av
sponsorene er aktive medlemmer i klubben som gjennom dette prosjektet
støtter klubbens arbeid for barn og unge.  Disse skylder vi en stor takk.

• I tillegg har Elektrogolfen dedikert alt overskudd til juniorgruppa, som også
gir et betydelig bidrag.   Det samme med turneringen Losby Invitational.

• Større aktivitet krever til en viss grad mere penger.  Vi er derfor hele tiden på
jakt etter inntektskilder som kan gi oss et godt økonomisk fundament for
videre satsing.

Klubbklær 

• Samarbeidet med Nike som ble innledet i fjord, videreføres, og ny kolleksjon
til 2018 er bestilt.. Klubbdrakter er et veldig viktig element for å bygge
klubbidentitet og samhold.

Sportslige resultater 
To- Cup 6-12 år. 

• Losby gjennomførte ikke egen TO-cup i år, men en god del av våre aller
minste har deltatt på en eller flere turneringer på andre baner.

Narvesen Tour (for alle i alderen 9-19) 
• I Narvesen Tour har vi i 2017 fått opp en langt større deltagelse enn i fjor, og

Losby har ved de fleste turneringene i vår region vært den største klubben.
Vi hevder oss også godt i de rangerte klassene, og har godt håp om at en eller
flere av spillerne tar steget opp til
Srixon-Tour i 2018.

Srixon Tour (øverste turneringsserien for juniorene i landet) 
Sverre (frem til klubbskifte) Karoline, Sebastian og Max har alle spilt på Srixon 
Tour.  
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Sebastian Syr ble nr. 6. OOM i Srixon totalt 2017, Nordic League qualification steg 
1 - 1. Plass. Ste 2, T40 og kvalifisert til spill i 2018.  1.plass i sin klasse i German 
Futures, og bl.a. belønnet med invitasjon til USA og GregNorman Academy Junior 
Invitational med T6 som resultat.   

Karoline Lund har hatt en fantastisk sesong. Vi kan nevne Norgesmester 2017, 7. 
plass i International ladies amateur championship 2017 I Portugal som et par 
eksempler. Men det viktigste er nok likevel kvalifiseringen til øverste nivå på 
Europatour 2018. Vi gratulerer med en enestående innsats.  I tillegg til hva det 
betyr for Karoline selv, betyr det enormt mye for klubben og ikke minst en 
fantastisk inspirasjon for de øvrige juniorene i klubben.  Etter en vurdering mellom 
proff-spill eller College, falt valget på proffspill, og vi gleder oss til å følge henne i 
2018-sesongen. 

Lag-NM for juniorer 
Losby stilte i år kun med lag for gutter, hvorav 2 førstereis. Laget besto av Sverre, 
Sebastian, Max, Herman og Christopher, med Marcus som Kaptein. Gutta gjorde en 
flott innsats og endte på en hederlig 6.plass.   

Stor takk til trenere, juniorer, sponsorer, foreldre og Losby GK for alt bidrag 
gjennom 2017 sesongen. Vi gleder oss til 2018! 
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ÅRSMELDING FOR TURNERINGSKOMITEEN 2017 

Etter årsmøte ble det satt sammen en ny turneringskomité for 2017, ledet av Kjersti 
Simonsen. Kjersti satte straks i gang arbeidet med komitéen og planlegging av 
sesongen. 

Vårspretten ble erstattet med en tidlig Pink Cup i 2017. Det sammen med nyheten 
Mixed Match, skiller seg ut fra tidligere år. Mixed Match ble en stor suksess med 
hele 68 påmeldte som endte opp med 32 lag til matchspill. Her gikk til slutt 
Susanne Nor og Rune Næss seirende ut av finalen mot Cecilie Smith og Helge 
Mikalsen. 

Klubbmesterskap ble avholdt med noen endringer fra året før. Her spilte 
Herreklassen 3 runder og Dameklassen 2 runder, hvor herrene startet fredag med 
sin første runde. Stablefordklassene spilte 1 runde på lørdag. Den planlagte 
parturneringen ble avlyst grunnet for få påmeldte. 

Utover dette ble de vante turneringen som Foss Netto, FCG Inivtational og 
Godsslaget By David Lloyd arrangert som vanlig, dog med noen endringer når de ble 
avholdt. 

Kjersti Simonsen har i løpet av sesongen trukket seg fra sitt verv som komitéleder. 

Klubbmestere i 2017: 
Herrer – Fredrik Hansen Jullum 
Damer – Karoline Lund 
Yngre Senior – Jan-Robert Hansen 
Eldre Senior – Geir Spanli 
Senior Eldre Damer – Elaine Hoffmann 
Senior Yngre Damer – Eli Bjørnevik 
Stableford Herrer – Eirik Jørgen Sveholt 
Stableford Damer – Erzsebet Monika Fæster 
Junior Gutt – Max T. Hartmann 
Junior Jente – Karoline Lund 

Ronny Engen 
Idrettskonsulent 
Sign. 
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Årsrapport fra seniorkomiteen 2017 

Komiteen har bestått av: 
• Jan Steinar Larsen  leder
• Komitemedlemmer, Finn Bogegård, Jon Reutz, Morten Schjelle, Hans Jakob

Rommetvedt.

 Onsdagsturneringene 
Det har vært brukbar respons på turneringene også i år, men været har satt en 
stopper for flere turneringer, og gjort at vi på enkelte onsdager har hatt lav 
deltagelse. Det er gjennomført 16 turneringer. Vi måtte avlyse 2 turneringer pga. 
værforhold, og flere onsdager med dårlig vær har bidratt til lav deltagelse . 
Gjennomsnittlig antall spillere for året er 18 mot 23 i 2016, høyeste antall var 28 
mot 34 i 2016. Alt i alt noe lavere deltagelse i forhold til fjoråret. 
Det er spilt  293 runder mot 382 i 2016. 
Spilleformene har variert med stableford, netto slag og scramble. Vi har prioritert å 
spille 3-baller for å sørge for bedre spillehastighet. I 4 av turneringene ble det lagt 
inn frokost på hotellet før start. I flaggturneringen på slutten av sesongen deltok 22 
spillere. 
Avslutning av sesongen ble spilt på lørdag 23 september med 12  påmeldte. 
Premieutdeling og servering av pølser etter spillet. 
Den endelige avslutningen i år vil være årets juleturnering på innendørssenteret . 

Seniormesterskap 
Det var 4 klasser med til sammen 54 spillere, Yngre senior herrer, Eldre senior 
herrer, Yngre Senior damer og Eldre senior damer 
 Seniormestere ble : 

• Yngre senior herrer   Jan Robert Hansen
• Eldre senior herrer:    Geir Spanli
• Yngre senior damer:  Eli Bjørnevik
• Eldre senior damer:   Elaine Hoffmann

Order of Merit og Eclectic 
OOM stableford. Det er registrert 48 spillere i OOM, hvorav 17 spillere har maks 
antall tellende runder på 5 turneringer eller mer. Svenn-Harald Mikalsen var årets 
beste stablefordspiller med resultatet 177 poeng på de 5 beste rundene. 
Eclectic er registrert for alle turneringer på Østmork med unntak av de som ble spilt 
når hull 1 var stengt. Hver enkelt kan selv se sine oppdaterte hullscore etter hver 
turnering. Beste score var Terje Kamfjord med 58 poeng 
I år gikk mye av oppspart startkontingent til premiering av OOM og Eclectic. 

Golftur for seniorene 
Vårturen i år gikk til St. Jørgens Spa og Golf i Gøteborg med 11 seniorer. Også i år 
var vi heldig med været, og det ble en vellykket weekend med innlagt 2 dagers 
turnering,  
Den endelige avslutningen i år vil være årets juleturnering på innendørssenteret. 
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Økonomi.  
Startkontingenten  på 50,- 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. 
Matrise er laget for utbetaling av gavesjekker avhengig av antall deltagere. 
Gavesjekkene er gyldige i ProShop på Losby. Vi har bevisst holdt igjen noe av 
startkontingenten for hver turnering med formål om å bruke dette til premie eller 
sosiale tiltak ved slutten av året. 

Rapport fra NSG seniorene 2017 
Losbys golfseniorer har også i 2017 markert seg som best i landet. 
Våre lag i 1. og 2. divisjon vant begge lagmesterskapene i sine klasser. I 1. divisjon 
på Nøtterøy ledet Tom Selmer sitt lag bestående av Geir Spanli, Per Andresen og 
Stig Rune Jacobsen til en klar seier 3 slag foran Miklagard. 
2. Divisjonslaget på Tyrifjord ble ledet av Reidar Ness med Per Fredheim, Terje Wiik
og Rune Winger. Også de vant med 3 slags margin over Sandnes GK.
Vi stilte med bare et damelag i år. Laget bestående av Elaine Hoffman, Ruth Anne
Bjørnstad, Marie Dale og Eli Bjørnevik sikret videre spill i 1. divisjon med 5. plass
på Nøtterøy.
Losby har også hatt med 4 lag i sesongens lagserie. Vår 2 mix lag i 1. divisjon vant
begge sine avdelinger og gikk til finalespill i Moss i september. Der ble det dessverre
knepne tap i innledningsspillet og ikke finalespill. Vårt damelag fikk 2. plass i sin
avdeling.
I NM individuelt på Asker forsvarte Tom Selmer tittelen fra i fjor. I tillegg kom Terje
Wiik på 7. plass og Stig Rune Jacobsen på 9. plass. I klassen eldre senior (+65) ble
Geir Spanli nr 10.
På Order of Merit vant Tom S. klart klasse 1 med Geir S. på 10 plass. I klasse 2 ble
Peter Kolstad nr 10. i klasse 7 (+70) tok ble det dobbelt Losby med seier til Finn
Bogegård og Roar Luthcke på 2. plass.
Flere av våre spillere har representert Losby i landskamper bl.a. mot
Sverige/Danmark og Island.
Vi gratulerer alle våre gode golfere fra Losby.
Avslutningsvis vil vi takke Losby for bidrag til deltakerne i form av spilleskjorter og
reisebidrag.
MS 06.10.2017

Seniorkomiteen 
Jan Steinar Larsen 
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Klubbkomiteen – årsrapport sesongen 2017. 

Komiteen har bestått av Lisbeth Foss, Britt Andreassen, Henrik N Ovenberg sr., 
David Lloyd og Johan Foss, med Lisbeth som leder. 

Klubbkomiteen er først og fremst ansvarlig for Losbykompaniet og for tildeling av 
Cudrio-prisen. I år ble den overrakt til Per Andresen under David Lloyd Challenge i 
september.  

Losbykompaniet ble etablert I 2013. Omfanget av aktiviteter har vært noenlunde 
det samme som fjoråret. Kompaniet omfatter nå 25 medlemmer eksklusive 
klubbkomiteen, og det er svært liten turn-over. Hovedaktivitet har som tidligere 
vært starter/marshall-tjeneste lørdager, søndager og helligdager gjennom hele 
sesongen. Kompaniet hadde ansvar for gjennomføringen av Pink Cup som innbragte 
ca 50 000 kr til Kreftforeningen. Det er en betydelig nedgang fra året før. Noe av 
forklaringen på det, er at Pink Cup ble slått sammen med Vårspretten, noe som 
ikke vil bli gjentatt. Kompaniet har levert mannskap til gjennomføringen av Srixon 
Tour i juli og klubbmesterskapet i august, samt kulinariske bidrag ved andre 
anledninger. 

Klubben har inngått en avtale med Golf som Terapi og Tyrili-kollektivet.  En gruppe 
i kompaniet har stilt opp som faddere gjennom hele sesongen. Det har vært positivt 
for alle parter.  

Det har vært avholdt interne fagmøter ved begynnelse og slutt på sesongen. 
Kompaniet er også kjernen i dugnadsgjengen til greenkeeperavdelingen. 

Losby januar 2018 
Lisbeth Foss (sign.) 
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7 - INNKOMNE FORSLAG

Forslag fra styret i Losby Golfklubb 

1. Påskjønnelse til frivillige
Styret foreslår for Årsmøtet
Alle frivillige (tillitsvalgte) i styret, komiteer og Losbykompaniet får
- 1 Losby pirquet
- 50 % på rangeballer
- 3 greenfeebilletter til Østmork

2. Opprettelse av disiplinærutvalg.
Styret foreslår for Årsmøtet at det oppnevnes et disiplinærutvalg,
bestående av tre medlemmer, samt ett varamedlem. Disiplinærutvalget
skal behandle disiplinærsaker i Losby Golfklubb etter retningslinjer gitt i
dokumentet fra NGF, disiplinærbehandling i klubb, sist revidert oktober
2017.

Forslag fra Kjersti Simonsen 

3. Årsmøtet i Losby Golfklubb ber styret gjennomføre en uhildet og habil
gjennomgang av prosess knyttet til trakassering i 2017 (av styret kalt
Brudd på kamp- og konkurranseregler). Dette innebærer både en
gjennomgang om berettigelse av saken, en vurdering av
saksbehandlingen gjennomført av den midlertidige disiplinærkomiteen og
styret i LGK, og en dialog med berørte parter.

Vedlegg: Åpent brev til styreleder av 28.11.2017 ved Kjersti Simonsen

4. Årsmøtet ber styret utarbeide klare krav til adferd og oppførsel i Losby
Golfklubb. Videre ber Årsmøtet styret utarbeide retningslinjer for varsling
av uønsket adferd og prosedyre for behandling av slik varsling. Årsmøtet
ber også styret om å bidra til økt kompetanse av komitéledere og
styremedlemmer mht hvilket ansvar som påligger tillitsvalgte i forhold til
kjennskap til, eller deltagelse i klubbens behandling av slike saker.
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Åpent	brev	til	Styreleder	i	Losby	Golfklubb	 Oslo	28.	november	2017	

Jeg	har	mottatt	din	respons	på	mine	spørsmål	knyttet	til	den	prosessen	som	har	foregått	
på	Losby	sesongen	2017.	Jeg	konstaterer	at	du	på	vegne	av	et	flertall	i	Styret	ikke	svarer	
på	disse	spørsmålene.	

Jeg	har	-	som	du	vet	-	blitt	utsatt	for	baksnakking,	falske	rykter,	anonyme	anklager,	
utfrysing	og	eksklusjon	i	Losby	Golfklubb.	Dette	er	sentrale	elementer	i	det	vi	kaller	
trakassering	og	mobbing.	Dette	er,	så	vidt	jeg	vet,	skapt	og	har	foregått	i	en	sentral	del	av	
Damegruppen,	og	har	angivelig	vært	kjent	i	lengre	tid	av	de	involverte.	Hvor	mange	som	
har	deltatt	i	dette	har	jeg	ingen	formening	om.	

Ansvarlige	ledere	har	enten	deltatt	i	dette	miljøet,	lukket	øynene	for	det	eller	legitimert	
det	gjennom	den	disiplinærprosessen	som	ble	rettet	mot	meg	i	2017-sesongen.	Du	har	
ledet	den	prosessen	som	resulterte	i	en	skriftlig	irettesettelse	til	meg	høsten	2017	for	
ikke,	på	riktig	måte,	å	ha	rettet	opp	en	feil	begått	av	administrasjonen	ved	sesongstart	i	
2016	–	halvannet	år	tidligere,	og	som	Daglig	Leder	har	beklaget.	Min	”forbrytelse”	var	-	i	
god	tro	-	å	rette	opp	feilen	i	Golfbox,	ikke	gjennom	en	hcp-komité	jeg	ikke	visste	
eksisterte.	En	kneoperasjon	gjorde	så	at	mitt	hcp	angivelig	var	2-3	slag	for	høyt	i	en	
periode	i	2016.	At	det	som	startet	med	trakassering	først	ble	gjort	til	en	hcp-sak	og	
deretter	til	en	disiplinærprosess	mot	meg	var	et	sjokk,	og	helt	uforståelig.	

Sladder	og	trakassering	kan	oppstå	i	mange	miljøer,	også	i	idrettsklubber.	At	dette	har	
vært	kjent	av	ansvarlig	komitéleder	uten	at	det	ble	tatt	tak	i	anser	jeg	som	dypt	
beklagelig.		Som	en	følge	av	prosessen	ble	jeg	ekskludert	fra	Damekomitéen	–	per	e-post,	
og	uten	at	komitéleder	på	noe	tidspunkt	har	tatt	kontakt	om	denne	saken.	At	du	som	
Styreleder	har	gjennomført	en	lukket	prosess	uten	dialog	og	uten	mulighet	til	å	komme	
frem	med	synspunkter	har	vært	en	svært	ubehagelig	opplevelse.	Den	prosessen	du	har	
ledet	legitimerer	trakasseringen	–	og	blir	dermed	en	del	av	mobbingen.	Enda	alvorligere	
blir	det	når	NGF	er	trukket	inn	og	har	bidratt	med	formalisme	og	paragrafer	-	igjen	uten	
dialog.	NGF	og	klubben	har	brutt	egne	konkurranseregler	og	anbefalinger,	for	ikke	å	
nevne	verdier.	Om	dette	har	til	hensikt	å	beskytte	noe	eller	noen	vet	jeg	ikke,	derimot	
vet	jeg	hvor	smertefullt	det	oppleves	å	bli	utsatt	for	anonyme	anklager,	falske	rykter	og	
utfrysing	uten	mulighet	for	påvirkning	–	og	i	tillegg	bli	sviktet	av	den	ledelsen	som	skulle	
ha	kompetanse	og	mot	til	å	rydde	opp.	At	du	som	leder	av	denne	prosessen	ikke	har	tatt	
initiativ	til,	og	ennå	ikke	har	møtt	meg	er	illustrerende.	

Det	er	uendelig	trist	at	dette	har	foregått	-	og	foregår	-	i	en	klubb	som	Losby	med	så	
mange	gode	mennesker	og	kvaliteter.		Min	hensikt	med	å	skrive	dette	brevet	er	å	
synliggjøre	at	ledere	og	ledelsesprosesser	skaper,	påvirker	og	legitimerer	hele	eller	
deler	av	et	klubbmiljø	-	på	godt	og	vondt.	Mobbing	og	trakassering	er	forbudt	ved	lov	i	
Norge,	uansett	om	det	er	innen	idrett,	skole	eller	arbeidsliv.	Det	undrer	meg	at	styret,	og	
du	som	styreleder	gjennom	tre	styrebehandlinger	ikke	har	tatt	dette	moralske	og	
juridiske	ansvaret.		

Kjersti	Simonsen	
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Kommentarer fra styret  i Losby Golfklubb til forslag fra Kjersti Simonsen: 

(vedtatt av styret i Losby Golfklubb, 5 stemte for, 1 stemte mot og 1 var inhabil) 

I styremøtet den 15.august 2017 behandlet styret i Losby Golfklubb en sak 
vedrørende et medlems uriktige handicap i deler av 2016-sesongen (se også 
redegjørelse i årsrapport fra hcp-komiteen), samt et annet medlems måte å 
konfrontere denne hcp-saken på. 
Behandlingen konkluderte med en sanksjon etter kamp- og konkurranseregler for 
hcp-saken på bakgrunn av konklusjonen til hcp-komiteen, og en alminnelig 
disiplinærforføyning i saken som omhandlet måten det andre medlemmet tok opp 
saken på. 

Styret har brukt mye tid og ressurser på saken, og har løpende rådført seg med 
Norges Golfforbund. 

Det registreres, og beklages på det sterkeste, at involverte i saken har oppfattet den 
som en stor belastning!  

Styret vil i Årsmøtet gi et tilsvar på ytringer i det åpne brevet til styreleder. Ingen er 
tjent med at en slik sak skal forårsake polarisering i deler av klubben! En golfklubb 
skal være en arena hvor man behandler hverandre med respekt, og i henhold til 
lover og etiketteregler i spillets ånd.   

Styret har lært mye av prosessen og fremmer derfor et forslag på Årsmøtet om 
opprettelse av et disiplinærutvalg. Man har også startet arbeidet med å få på plass 
bedre rutiner for fremtiden. 
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8 - FORSLAG TIL KONTINGENT FOR 2018 

På grunnlag av fremlagte budsjett for Losby Golfklubb vil styret fremme følgende 
forslag til medlemskontingenter for 2018: 

Medlemmer med aksje: 
Medlemmer med aksje i Losby Golfpark AS kr.   9.400,- 
Hvorav kr 8.200,- er spillerettsavgift 

Tillegg for aksjonær+ kr 6.000,- 

Voksne uten aksje: 
Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS 
(betaler greenfee ved spill på banene)  kr.   1.200,- 
Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS 
(fritt spill på Vestmork)  kr.   4 700,- 
Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS 
(fritt spill på Vestmork & Østmork) kr. 10.000,- 

Ungdom uten aksje: 
Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS, 
født i 1991 eller senere kr.  4.700,- 

Juniorer uten aksje: 
Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS,  
født i 1997 eller senere (betaler greenfee) kr.  1.200,- 
Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS,  
født i 2008 eller senere (fritt spill på Vestmork) kr.  1.200,- 
Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS,  
født i 1997 eller senere (fritt spill på Vestmork) kr.  2.350,- 
Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS,  
født i 1997 eller senere (fritt spill på Vestmork og Østmork)  kr.  3.525,- 

Æresmedlemmer i Losby Golfklubb kr.  0,- 

Gruppene fastsetter selv trenigsavgifter 
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9 – FORSLAG BUDSJETT 2018 

LOSBY GOLFKLUBB 
Budsjett 2018 Budsjett Regnskap Budsjett 

2018 2017 2017 

Driftsinntekter og driftskostnader 

Salgsinntekt 5 500 000 5 435 520 5 350 000 
Medlemskontingenter 14 300 000 14 163 126 13 895 000 
Andre inntekter 4 460 000 4 836 142 3 995 000 
Sum driftsinntekter 24 260 000 24 434 787 23 240 000 

Driftskostnader 
Varekostnad 1 950 000 1 732 692 1 800 000 
Baneleie 14 750 000 14 532 000 14 532 000 
Avskrivning på varige driftsmidler 200 000 200 229 100 000 
Lønnskostnad 3 300 000 3 110 398 3 452 500 
Annen driftskostnad 3 558 700 3 894 266 3 280 000 
Sum driftskostnader 23 758 700 23 469 585 23 164 500 

Resultat før finansposter 501 300 965 202 75 500 

Finansinntekter og finanskostnader 
Finansinntekter 2 829 0 
Finanskostnader 70 000 69 542 75 500 
Resultat av finansposter -70 000 -66 713 -75 500

Ordinært resultat før skattekostnad 431 300 898 490 0 
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 
Årsresultat 431 300 898 490 0 

Årsresultat 431 300 898 490 0 
Overføringer 
Avsatt til annen egenkapital 431 300 898 490 0 
Sum overføringer 431 300 898 490 0 
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10 - Organisasjonsplan – Losby Golfklubb 

Årsmøte

Styret

Daglig	leder

Komiteer

Ansatte

Kontrollkomite Valgkomite

Disiplinærutvalg
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11 - VALG AV REVISOR  

Styret foreslår at BDO AS gjenvelges som klubbens revisor.  

12 – VALG 
	
Valgkomiteens innstilling til Årsmøtet i Losby Golfklubb 13. februar 2018 
 
Losby Golfklubb – STYRE 
 
Forslag     
NAVN ROLLE VALG VALGPERIODE 
Joakim Bjørkhaug Styrets leder Gjenvalg 2 år 
Rune Marki Styrets 

nestleder 
Ikke på valg  

Helene Kleppe Styremedlem Ikke på valg  
Guri Hollerud Styremedlem Ikke på valg  
Christoffer Hansen Styremedlem Ikke på valg  
Cathrine Sofie Sand Styremedlem NY 2 år 
Bjørn Torp Styremedlem NY 2 år 
Marthe S. Mikalsen Varamedlem Gjenvalg 1 år 
Øystein Edsbergløkken Varamedlem NY (som vara) 1 år 

 
 
Losby Golfklubb – KONTROLLKOMITE 
 
Forslag    
NAVN ROLLE VALG VALGPERIOD

E 
Vidar Waaden Leder Gjenvalg 2 år 
Birgit Undbekken Medlem Gjenvalg 2 år 
Kåre Mathisen Vara Gjenvalg 2 år 
    

 

Losby Golfklubb – DISIPLINÆRUTVALG - NY 
 
NAVN ROLLE VALGPERIODE 
Øyvind Kilstad Leder      2 år 
Ruth Anne 
Bjørnstad 

Medlem      2 år 

Cecilie Smith Medlem      2 år 
Petter Jespersen Varamedlem      2 år 
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Losby Golfklubb – KOMITELEDERE, alle velges for 1 år 
 
KOMITE FORSLAG 
Klubb Lisbeth Foss 
HCP/Test Bjørn Bodding 
Turnering Tor Nygaard  
Junior/Elite Geir Gjelten 
Dame Hilde Ebbang 
Herre Per Andresen 
Senior Jan S. Larsen 

 
Oslo, 1. februar 2018 
 
Gudrun Michelsen 
Valgkomiteens leder 

 
Valg av valgkomité 

Styret fremlegger for generalforsamlingen følgende forslag: 
Gudrun Michelsen (leder) 
Marit Ytterdahl 
Jon Erik Jullum 
Henrik Ovenberg (vara) 
Alle velges for 1 år 

13 - AVSLUTNING  
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Lov for Losby Golfklubb (heretter klubben), stiftet 10.09.1994, med senere 
endringer, senest av 16.02.2016, godkjent av Akershus idrettskrets den 
16.02.2016. 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1  Formål

(1) Klubbens formål er å drive golfidrett 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 (NGF).

(3) Klubben er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets, hører hjemme i
Lørenskog kommune, og er medlem av Lørenskogidrettsråd.

(4) Klubben skal følge NIFs og tilsluttede 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 NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og
klubbens regelverk og vedtak.

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

(7) 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.

(8) 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.

(9) 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.

(10) Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 4  Medlemskontingent og avgifter

(1) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan
kreves for  deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.

(2) Den som ikke senest 31. 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.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5  Kjønnsfordeling

(1) 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
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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) Idrettskretsen kan pålegge klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder
innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra
denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i
forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14
dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én
valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av
klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1).
Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi
stemme ved fullmakt, jf. §16.

(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med klubben, jf. §7
(3), har ikke stemmerett på klubbens årsmøte. Dette gjelder ikke for
spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben.

(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben:
medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere klubber som
deltar i samme konkurranse.

(5) 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) En klubb har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet

organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette
årsmøtet/tinget.

d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som
ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets
representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde.

e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6) Talerett:
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøte i

klubben. 

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i klubben 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
gjeninntrer før ansettelsesforholdet er opphørt.
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(2) 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.

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har
oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med
kontrakt og medlemskap i klubben og 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) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra
denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i
forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av
gangen.

§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
klubben

(1) Et medlem som har en avtale med klubben som gir vedkommende en
økonomisk interesse i driften av klubben er ikke valgbar til styre, råd,
utvalg/komité mv. innen klubben eller overordnet organisasjonsledd. Det
samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse
i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning.
Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt
som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre
tillitsvervet, og kan ikke gjeninntrer 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) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra
denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i
forkant.  Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/ oppnevnelse av
gangen.

§ 9  Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget  for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
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c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller
samboer med en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av

styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i
saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er
egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller
ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær
personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i klubben.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den
tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken
eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige
interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som
en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at
vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår
spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved
avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet
ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle
møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som
gjør eller kan gjøre  vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør
varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved
avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil.
Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller
vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge
spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i klubben
vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmene, 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 saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved
skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til
alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet
av medlemmene gir
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sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig 
saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og 
kommunisere med hverandre. 

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

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

§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge
kalenderåret.

(2) Dersom klubben har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner skal
klubben følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter
beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en
årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal klubben følge
regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere
statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.
Alle organisasjonsledd som har engasjert  revisor skal velge en
kontrollkomité med minst to medlemmer.  Kontrollkomiteens oppgaver følger
av NIFs lov § 2-12.

(3) Bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av to personer i
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for klubb som er organisert med
grupper/avdelinger, skal også omfatte  regnskapene og budsjettene for
gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke
vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte
budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer.
Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6) Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller
garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet.
Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.
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(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller
betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet, kan kun 
vedtas av årsmøtet. 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 13  Årsmøtet

(1) Årsmøtet er klubbens øverste 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. Innkalling 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.

(4) Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere
andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet
kun er åpent for medlemmer.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete
medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. klubbens
lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på
nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser
som ikke er oppført  på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller
sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte
stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 14  Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være 
medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 

§ 15  Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
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3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 100, og treningsavgift, eller gi

gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.
11. Foreta følgende valg:

a. Leder og nestleder
b. 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d. Kontrollkomité med minst to medlemmer
e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene.

f. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges 
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres 
rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

§ 16  Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig,
være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant
har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes
krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater
føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som
inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal
stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten
av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har
oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses
valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved
valg av vararepresentant. Hvis ikke  tilstrekkelig mange kandidater har
oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn
halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater
og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er 
det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres  valget ved loddtrekning. 

§ 17  Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14
dagers varsel etter:
a) Vedtak av årsmøtet i klubben.
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b) Vedtak av styret i klubben.
c) Vedtak av styret eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer.

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på
annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på
klubbens internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal
enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på klubbens
internettside eller på annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal

det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen
måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på
innkallingstidspunktet.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall
stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer
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 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.

§ 18  Klubbens styre

(1) Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet
mellom årsmøtene.

(2) Styret skal bl.a.:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og
vedtak.
b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i

samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet
organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver
og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Representere klubben utad.
e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.
f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller minst to av styrets
medlemmer forlanger det.

§ 19 Grupper og komiteer
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(1) 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 valgkomiteen.

(2) 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. § 15 pkt. 9.

(3) 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.

c) Det årlige møtet skal:
i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning.
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf. § 15 nr. 7.
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av
årsmøtet.

e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten
hovedstyrets godkjenning jf. § 18.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 
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§ 21 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 NIFs og
NGFs lover og bestemmelser fastsetter klubbens styre de lokale regler,
turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og
sikkerhetsregler for klubbens område, som det finner ønskelig.

(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.

§ 22  Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i
klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de
avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks.
Lovendringer vedtatt av klubben selv trer ikke i kraft før de er godkjent av
idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov
omfatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig
endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 22 og 23 kan ikke vedtas av klubben selv med mindre
endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 23  Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

(1) Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte.
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært
årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her 
gjentas med 2/3 flertall. 

(2) Sammenslutning med andre klubber/idrettslag anses ikke som oppløsning
av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i
tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, 
jf. § 22. 

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens overskytende
midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om
at klubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før klubben
holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

§ 24 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.  
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