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PROGRAM TIRSDAG 12. FEBRUAR 2019 
 
   18:00  ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET 
 
~ 18:30 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB 
 
~ 19:30 GENERALFORSAMLING I LOSBY GOLFPARK AS 
 
 
 
INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
1. Åpning ved leder          

 
2. Godkjenne de stemmeberettigede        

 
3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden   3 

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

 
5. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle  

gruppeårsmeldinger.         6 
        

6. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.      29 
        

7. Behandle forslag og saker.        33 
- Forslag fra styret, endring av lovene 
 

8. Fastsette medlemskontingent.       35 
         

9. Vedta klubbens budsjett        36 
          

10. Behandle klubbens organisasjonsplan.      37 
        

11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere  
klubbens regnskap         38 
     

12. Valg.           38 
       

13. Avslutning           
 
 
Vedlegg:            
 
Akershus Idrettskrets – Godkjenning lover       40 
 
Protokoll 2017 (13.02.2018)        41 
 
Lover            46 
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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 12. februar 2019 
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, endring av lovene 
 

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 (leder er ikke på valg) 
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer (2 styremedlemmer er ikke på valg) 
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan. 
d) Kontrollkomite med minst 2 medlemmer (ikke på valg) 
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 
 
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. 
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LØRENSKOG, 29. januar 2019 
FOR STYRET I LOSBY GOLFKLUBB 
 
 
Joakim Bjørkhaug 
sign. 
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Forslag til forretningsorden for årsmøte i 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 2018 

Komiteens sammensetning: 
Stian Tinholt (medlem) 
Per Andresen (leder) 
 
Målsetting 2018: 
Herrekomiteen hadde som målsetting for 2018 sesongen 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 2018 ble det gjennomført 17 runder. Antall spillere har vært på samme 
nivå som i 2017 sesongen. Hele 50 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.  
 
Totalt har hadde vi 935 gjennomførte runder i regi av herregruppa i 2018 
sesongen. Gjennomsnittlig 56 spillere på hver runde. Dette er på samme 
nivå som vi hadde i 2017 sesongen. I skrivende stund har vi 200 medlemmer 
på vår Facebook side. Deltakerrekorden fra 2017 sesongen blir stående. 21. 
Mai 2017 var det hele 87 spillere signerte og leverte scorekortet.  
 
Totalt 136 spillere var med på en eller flere turneringen i regi av herregruppa 
i 2018 sesongen. 
 
I 2018 sesongen gjorde vi ikke noen store endringer på turneringsformen. 
Det var stort sett det samme som for 2017 sesongen. Vi innførte en endring 
på opparbeidelse av poeng på Order of Merit. Tidligere har man opparbeidet 
poeng, etter plassering på hver turnering. I 2018 sesongen var det kun de 8 
beste rundene + finalen som inngikk i OoM. Endringen ble innført for å gjøre 
det mulig for flere spillere å hevde seg i toppen av OoM.  
 
Et av høydepunktene i 2018 sesongen var grillrunden i August. Vi fikk også i 
år ‘shotgun’ start. Daglig Leder fyrte vi opp grillen og det serverte mat både 
før og etter runden. Vi hadde besøk av Team Norway med Viktor Hovland i 
spissen. De var også med på vår shout-out konkurranse. Shout-out 
konkurransen ble avholdt på hull ni på Vestmork, med David Lloyd som 
glimrende konferansier. Shout-out konkurransen ble vunnet av Martin Aas. 
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 ble veldig godt mottatt, og dette er noe vi ønsker å gjøre mer av ved 
senere anledninger. 
Finalen i år var også et høydepunkt. God stemning på banen og enda bedre 
på den påfølgende banketten. Konseptet med å ha finalen på Lørdagen før 
Godsslaget på Søndag har blitt en meget god tradisjon. Flere og flere blir 
med på banketten og en del ligger over til Søndagen og er med på godsslaget.  
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Alle rundene i 2018 ble gjennomført med at spillerne registrerer sin score 
fortløpende på sin telefon. Dette gir oss ‘live leaderboard’ og god spenning. 
Samt mulighet for å følge med på score, for de som ikke kan være med. Alle 
våre resultater og delturneringer ligger inne i Golfbox.  
 
Herregruppas midler kommer fra startpenger fra spillerne (NOK 50 per 
spiller per turnering). Dette er på samme nivå som tidligere år. Vi forsøker i 
størst mulig grad å bruke disse midlene på herregruppas medlemmer. Så 
arrangementer som grillrunden og finalen er dekket av herregruppas midler. 
Vi bruker også en og del av midlene til premiering av turneringen.  
 
Herregruppa har innført at ca. 10% av innkomne midler benyttes til å hedre 
junior arbeidet på Losby. I 2018 sesongen gikk juniorstipendet til Max 
Hartman og jentegruppa hos juniorene.    
 
Regnskap 2018: 
Turneringsavgiften er kr. 50,- per spiller per turnering. Turneringsavgiften 
for 2018 ble fordelt på følgende måte:  
 
Innkomne midler (startkontigent)    46.750 
Grillrunde 01.08, Mat og drikke   5.000  
Premier Grillrunden   3.500  
Pølser finalen 22.09   800  
Middag finale 43 235 10.105  
Drikke middag (ikke betalt) 4 94 400  
Baller (premier) 30 340 10.200  
Ekstra Premier   1.000  
Vin, brukt som gaver   525  
Junior stipend   4.000  
Premier   9.950  
*) Gave til Stian Tinholt   1.200  
Sum   46.680  
 
*) Det er satt av NOK 1.200 i regnskapet for gave til Stian Tinholt. Stian gir 
seg som medlem i herregruppa etter denne sesongen. 
 
Resultater Herreturnering 2018 
 
Order of Merit 
Opparbeidelse av poeng gjennom hele sesongen, de 8 beste rundene + finale. 
Finalen ga doble poeng.  
 
Før finalen var det helt åpent om hvem som skulle vinne 2018 sesongen, og 
sikre seg den gjeve parkeringsplassen i 2019 sesongen. Det ble god og litt 
nervøs stemning i lederballen på finalen. Veldig morsomt det ble så jevnt og 
spennende som det ble. Vi har jobbet over flere år med å lage et 
turneringsopplegg, som tiltrekker seg flest mulig spillere, der alle har 
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mulighet til å vinne. Men, for å komme helt opp på resultatlisten krever det 
bra og stabilt spill gjennom hele sesongen 
 

1. Plass: Christoffer Hansen 1.091 poeng 
2. Plass: Joakim Bjørkhaug 1.090 poeng 
3. Plass: Bendik Øvergaard 1.077 poeng 
4. Plass: Pål Berntsen   1.027 poeng 
5. Plass: Jarle Kristiansen  1.015 poeng 
6. Plass: Morten Andreassen 1.007 poeng 

 
Herregruppa gratulerer Christoffer som vinner av 2018 sesongen.  
 
Eclectic Netto 
Best mulig score gjennom hele sesongen Eclectic med handicap:  

1. Plass: Bendik Øvergaard 42 slag  
2. Plass: Stig Clausse  45 slag 
3. Plass: Pål A. Haaker  46 salg 

 
Nivået på denne turneringen var veldig bra i år. Vinneren hadde ikke mindre 
enn 1 albatross, 3 hio, 7 eagler og 7 birdier. 
 
 
Eclectic Brutto 
Best mulig score gjennom hele sesongen. Eclectic uten handicap: 

1. Plass: Petter Ødegård   57 – slag 
2. Plass: Eivind Sydtskow   57 – slag 
3. Plass: Joakim Bjørkhaug 57 – slag 
4. Plass: Christoffer Hansen 57 – slag 

 
Også i denne delturneringen var det veldig tett i toppen. 4 spillere fikk til 
slutt en score på 57 slag. Den med flest eagler vinner turneringen. Petter 
hadde 3 eagler, og med birdie på hull 16 på finalen tok Petter 1. plassen i år.  
 
Klubbserien 2018 

Det ble ikke arrangert noen klubbserie i regi av Norges Golfforbund i år.    
 
Romeriks Tour 2018 
Det ble heller ikke i år avholdt noen Romeriks Tour. 
 
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 2018 
Ettersom årets NM for mid amatører ble avholdt i Trondheim i år var det 
ingen herrespillere fra Losby som deltok.  
 
Ryder Cup Losby mot Miklagard 
Det ble heller ikke i år spilt noen Ryder Cup mot Miklagard.  
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Trening: 
Ansvar for fellestrening er overlatt til klubben.  
 
Kommende 2019 sesong: 
Herregruppa arbeider strukturert og er i kontinuerlig dialog med 
medlemmene i gruppen. Vår facebook side har nå 200 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 har etter noen år med litt forskjellig turneringsopplegg, funnet frem til et 
opplegg vi mener fungerer veldig bra.  
 
Vi har da kommet frem til at vi kan levere stafettpinnen videre til andre som 
kan jobbe videre med herregruppa. Det er tre erfarne medlemmer som 
ønsker å ta over stafettpinnen, og Per vil til dels være med neste år. 
Herregruppa ved Stian og Per takker for seg, og ser seg godt fornøyd med det 
vi har fått til i herregruppa på Losby. Vi kommer selvfølgelig til å være med å 
spille neste år.  
 
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. 
 
Vi takker også banearbeiderne for gode forhold i 2018 sesongen.  
 
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 mange nye medlemmer på startlistene også i 
2019 sesongen.  
 
02.12.2018  
 
Per Andresen 
Leder Herrekomiteen, Sign. 
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ÅRSMELDING FOR DAMEKOMITEEN 2018 
  
Komitéens sammensetning: 
Hilde E. Ebbang (Leder)  
Marit Ytterdahl,  
Cathrine Sofie Sand 
Guri Hollerud (frem til juni) 
 
Vi har hatt fire komitemøter, og øvrig kontakt har vært på mail/Tlf. og under 
våre tirsdager.  Vi startet sesongen med ett Damemøte 8. mai med 28 damer. 
 
Sesongstart med golf, ble noe forsinket på grunn av vinteren med mye snø, 
men 15. mai kom vi i gang med første turnering. 
Det har vært 15 dametirsdager, fordelt på Østmork og Vestmork, og det var i 
gjennomsnitt 20 damer som stilte til turnering hver tirsdag.  

Tirsdagene på Østmork ble det spilt ECLECTIC over 9 hull fordelt på to 
klasser                - 45 deltok totalt – men man måtte ha min. 3 runder. Alle 
rundene var handicap-tellende.  

Årets beste dame av brutto klasse 1- Britt Andreassen og  

klasse 2 - Anne Hafstad  

Alle tirsdager spilles over 9 hull, og avslutning hver tirsdag med 
premieutdeling, kaffe og kake! 
 
I tillegg deltok flere av Losby’s kvinner i sju turneringer i CONNECTING 
LADIES. Her er det individuell konkurranse, samt beste klubb ved 
sesongslutt, Nora Ness var ansvarlig. 

Vi forsøkte oss også i år å arrangere” søndags-golf” med 2 forhåndsbestilt 
tider om morgenen. Dette ble ikke spesielt benyttet. 

  
32 spillere deltok i årets MATCH PLAY konkurranse gjennom sesongen. 
Bente Hoff ble nummer en etter en svært spennende match mot Gro 
Mjellem.  Svært mange fulgte innkomsten, og samme helg avsluttet vi med 
festmiddag med overnatting på Losby gods. Om kvelden under middagen 
hadde vi premieutdeling for flere turneringer gjennom sesongen.  

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

Klubbmesterskapet for senior kvinner ble vunnet av Elaine Hoffmann 

og yngre senior kvinner Eli Bjørnevik. 

Fra oktober ble det startet en innegolf-serie Ladies Golf en gang i måneden, 
hvor Losby damer inviterer damer fra andre klubber til en parturnering 

Det har vært en suksess, og denne fortsetter til og med mars 2019. 

Tradisjonen tro - sesongen 2018, ble avsluttet med Lucia-golf 11. desember.  
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Vi i Damekomiteen mener at Losby Golfklubb en harmonisk og hyggelig 
klubb. 

  

Hilde Elisabeth Ebbang 

Sign.  
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Årsrapport Losby Golfklubb junior 2018 
 
Komitéens sammensetning: 
Geir Gjelten – Leder 
 
 
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 har også 
denne sesongen treningskvalitet og trivsel på trening. I 2018 har vi også hatt 
mye fokus på å få med flere av de yngste juniorene med på bredde-
turneringer (Narvesen Tour).  Vi har i år ved de fleste av regionens 12 
turneringer vært den største klubben (flest påmeldte).  
 
Medlemstall og rekrutering: 
Målsetting for 2018 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 målsetting,  mens, medlemstallet fremdeles er godt under målene.  
Vi ønsker både kortsiktig og langsiktig strategi med konkrete tiltak gjennom 
året, som bidrar til jevnlig rekrutering.  Det samme kan sies om «satsing på 

Gruppe Mål antall 
medlemmer 
Totalt – 
jenter/gutter  

Status 
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 
  

2018: 33 – 
9/24  

100 %   /   
90%  54/50 

Ungdom 
13-19 år 2015: 34 – 6/28 

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

2018: 19 – 
3/16  100    /    80 41,2/24,7 
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jenter».  Dette er tiltak som vi har fokus på, men opplever det som krevende 
å gjennomføre større tiltak alene. 
 

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

 
Aktiviteter: 

• Vi har lagt vekt på å tilpasse tilbud til ulike aldersgrupper, ferdigheter 
og ambisjoner.  
 

• Losby tilbyr et enestående helårstilbud. Tilbudet har 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 
 

• Vi har gjennom sesongen hatt stor glede av frivillige trener-ressurser 
(foresatte), som utgjør en viktig ressurs ved siden av klubbens pro’er. 
 

• De eldste juniorene bidrar med vakter på innendørssenteret, og som 
hjelpetrenere for de yngste juniorene.  
 

• 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 ble avlyst grunnet snø.   
o Klubbsamling i Strømstad. 
o Egen jentesamling i Strømstad i mai. 
o Sesongstart med overnatting på Onsøy 
o Losby Golfakademi uke 32 for barn fra 6 år 
o Høstsamling i Strømstad 
o Jentesamling med inviterte jenter fra regionen på Losby i 

desember. 
 

 
• Norway Golfcamp ble i år avlyst grunnet liten påmelding. 
• Barnecamp ble arrangert første uke i 26 med 16 deltagere. 
• Narvesen Tour 18.august for juniorer fra 6-19 år  
• Ballplukkedugnader på rangen. 

 
 
 



 

 18 

LOSBY GOLFKLUBB        

Informasjon og kommunikasjon 
• Juniorgruppa har som andre grupper i klubben sine websider.  

Websidene er vår offisielle informasjonskanal.  De nye sidene fungerer 
godt, og juniorgruppa har egen webansvarlig som gjør en glimrende 
jobb med å legge ut og oppdater informasjon.    

• Løpende informasjon til medlemmer og foresatte går nå i hovedsak via 
Spond, med Facebook som supplement. 

• 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 nøt også i 2018 godt av inngåtte Hull-sponsor-avtaler på 

Vestmork fra 2017. 
Mange av sponsoravtalene går ut 31.12.2018, og vi har nedsatt en 
egen markedskomite for å finne nye sponsorer og inntektskilder.  
 

• I tillegg til sponsorene har Elektrogolfen dedikert alt overskudd til 
juniorgruppa, som også gir et betydelig bidrag.    
 

• I 2018 arrangerte vi «Losby Open» som ble en stor suksess med 
nærmere 100 deltager. 
En Scramble-turnering med innlagte konkurranser som ga et viktig 
økonomisk bidrag. 

• 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 avsluttes i 2018.  Vi er i gang med å finne ny 
leverandør av klubbtøy for juniorene for 2019-sesongen. 

 
 
Sportslige resultater 
 
To- Cup 6-12 år. 

• To-Cup ble ikke gjennomført i 2018, i og med at  

Narvesen Tour (for alle i alderen 9-19) 
• Deltagelsen i Narvesen Tour har i 2018 vært stor og Losby har ved de 

fleste turneringene i vår region vært den største klubben.   Vi hevder 
oss godt i de rangerte Narvesen-klassene, Srixon-Tour i 2018 og 
NorgesCup. 
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Srixon Tour (øverste turneringsserien for juniorene i landet) 
Deltagere på Srixon har i år vært Sebastian Syr, Max Hartmann og Herman 
Huus.  Christian Teilmann spilte en runde. 
Sebastian Syr plasserte seg som beste amatør på Swedish Golf Tour og seier 
i Norgescup på Kongsvinger, samt en 4.Plass match i NM, 6. plass NM på 
Sola. 
 
Max Hartmann kan bl.a. notere seg for 1. Plass NM match 1.plass 
Østlandstour gamle Fredrikstad.  Max ble også tatt ut til talentsamling for 
Toppgolf. 
Herman Huus hadde også en bra sesong med bl.a. T2 Srixon Meland, 1. 
plass Srixon Bærum, 3. plass Srixon Kragerø.   
 
Lag-NM for juniorer 
Losby stilte med et lag i gutter og endte på 8.plass. 
Stor takk til trenere, juniorer, sponsorer, foreldre og Losby GK for alt bidrag 
gjennom 2018 sesongen. Vi gleder oss til 2019! 
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ÅRSMELDING FOR TURNERINGSKOMITEEN 2018 

Komitéens sammensetning i 2018 
Tor Nygård - Leder 
Per Andresen 
Ida Othilie Bergli 
Rune Marki 
Camilla Sundsby 
Ronny Engen 
 
Vi fikk en sen start i år og turneringene Mixed Match 2018 og Vårspretten 
som var planlagt til mai måtte avlyses. Første turnering ble så sent som 17. 
juni, Pink Cup. 
 
Et godt gjennomført arrangement og et betydelig beløp ble igjen overført til 
Kreftforeningen. Vi ble 3. beste klubb med kr. 95.900,- innsamlet.  
 
Mixed turneringen som var en suksess i 2017 fikk vi ikke til i år, da det var 
for få påmeldte.  
 
Klubbmestere i 2018: 
Herrer – Fredrik Hansen Jullum 
Damer – June Bolme 
Yngre Senior – Tom Selmer 
Eldre Senior – Geir Spanli 
Senior Eldre Damer – Elaine Hoffmann 
Senior Yngre Damer – Eli Bjørnevik 
Stableford Herrer – Tarvi Toru 
Stableford Damer – Cathrine Sofie Sand 
Junior Gutt – Sebastian Eidsæther Syr 
 
 
Losby Open, Foss Netto, Boecks Beste, Godsslaget og klubbmesterskap er 
også gjennomført. Nytt av året var Karoline Lund Challenge, hvor målet var å 
samle inn penger til Karolines satsing som proff. 
Helt til slutt i sesongen inviterte vi Gamle Fredrikstad Golfklubb og 
Dynekilens Golfklubb til en duell med Københavner som spillform. Dette ble 
veldig godt mottatt og noe vi kommer til å sette opp i 2019 også. 
 
 
Ronny Engen 
Idrettskonsulent 
Sign. 
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ÅRSMELDING FRA SENIORKOMITEEN 2018 

Komitéens sammensetning: 
Jan Steinar Larsen, leder 
Finn Bogegård 
Jon Reutz 
Morten Schjelle 
Hans Jakob Rommetvedt. 
 
Onsdagsturneringene 
Vi kom sent i gang i år, Østmork åpnet ikke før 2 juni. Til gjengjeld har det 
vært god deltagelse på onsdagsturneringene. Det har vært en fantastisk 
sommer, Vinteren hadde vært hard, men med god innsats fra 
banemannskapet kom banen i god stand relativt fort. 
 
Det er gjennomført 16 turneringer, med planlagte 19, med 3 runder på 
Vestmork. 
Gjennomsnittlig antall spillere for året er 24,3 mot 18 i 2017, høyeste antall 
var 32 mot 28 i 2017. En god deltagelse i forhold til fjoråret. 
Det er spilt 388 runder mot 293 i 2017. 
 
Spilleformene har variert med Stableford, netto slag og scramble. Vi har 
prioritert å spille 3-baller for å sørge for bedre spillehastighet. I 1 av 
turneringene ble det lagt inn frokost på hotellet før start, men slo denne 
gangen ikke helt til, og vi droppet det for resten av sesongen. 
 
Det er fremdeles lite interesse blant seniordamene å delta på 
onsdagsturneringene. Vi har forsøkt med ekstra premie til de damene som 
har deltatt. Dette vil nok være en oppgave å se nærmere på i 2019. 
  
I flaggturneringen på slutten av sesongen deltok 27 spillere. 
Avslutning av sesongen ble denne gangen spilt på onsdag 26 september med 
31 deltagere. Dagen ble avsluttet med servering av pølser og noe utvidet 
premiering. De fleste ble igjen til premieutdeling i sterk vind på terrassen. 
Seniormesterskap 
Det var 4 klasser med til sammen 56 spillere, Yngre senior herrer, Eldre 
senior herrer, Yngre Senior damer og Eldre senior damer 
 
Seniormestere ble: 

• Yngre senior herrer: Tom Selmer 
• Eldre senior herrer: Geir Spanli 
• Yngre senior damer: Eli Bjørnevik   
• Eldre senior damer: Elaine Hoffmann 

 
Order of Merit  
 
OOM stableford. Det er registrert 62 spillere i OOM, hvorav 27 spillere har 
maks antall tellende runder på 5 turneringer eller mer. Øyvind Langård var 
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årets beste stablefordspiller med resultatet 187 poeng på de 5 beste 
rundene. Det er et snitt på 37,4.  
I år gikk mye av oppspart startkontingent til premiering av OOM og servering 
ved avslutning. 
 
Golftur for seniorene 
Det ble invitert til golftur til St. Jørgens Spa og Golf i Gøteborg tidlig på 
våren, men pga. lite påmelding ble denne avlyst. 
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. 
Vi avslutter året med Juleturnering på simulator i begynnelsen av desember. 
 
Norsk Senior Golf (NSG) 
Losby har ca 80 seniorer med i NSG. I mars ble det sendt ut invitasjon til å 
delta i lagserie spill. Informasjon ble også lagt ut på seniorenes Facebook 
side. Ved utløpet av påmeldingsfristen var det nok spillere til 1 damelag og 2 
mixlag. Flere av våre seniorer deltar med stor iver i NSG turneringer med 
brukbare resultater.  
I NM senior individuelt i Stavanger ble Tom Selmer nr 3. 
 
Lag NM ble arrangert 18 og 19 august. På Kongsvinger markerte Losby seg 
igjen med seier i divisjon 1. Laget bestod av Tom Selmer, Geir Spanli, Stig R. 
Jakobsen og Per Andresen. Vårt damelag ble nr 7. 
I 2. divisjon på Nes fikk vårt 2. lag en fin 5 plass.  
 
Losby arrangerte 1. august NSG turnering med 126 deltagere og vår egen 
Stig Rune Jakobsen vant den gjeveste klassen. I klasse 4 ble det 3-dobbelt 
hjemmeseier med Nora Helene Ness som vinner. 
 
I NSG’s order of merit for sesongen vant Tom Selmer med Geir Spanli på fin 
6. plass. 
Flere av våre spillere har representert Losby i landskamper mot bl.a. Sverige 
og Danmark samt i EM. I lagserien som går gjennom hele sesongen stilte vi i 
år med 2 lag i mix klasse og 1 lag i dameserien. I finalen som gikk på Moss 
Rygge ble det dobbel Losby i lucky looser finalen og havnet dermed på 5. og 
6. plass. 
Vi takker klubben for god støtte gjennom sesongen. 
 
25.11.2018        28.11.2018 
 
NSG kontakt       Seniorkomiteen 
Morten Schjelle      Jan S. Larsen 
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ÅRSRAPPORT FRA KLUBBKOMITEEN 2018 
 
Komitéens sammensetning: 
Lisbeth Foss - Leder 
Britt Andreassen 
Henrik N Ovenberg sr. 
David Lloyd 
Johan Foss 
 
Klubbkomiteen er først og fremst ansvarlig for Losbykompaniet og for 
tildeling av Cudrio-prisen. I år ble den overrakt til leder for seniorkomiteen, 
Jan Steinar Larsen, for hans mangeårige innsats for klubben. 
 
Klubkomiteen har hatt to ordinære komitemøter samt en del møter hvor 
også representanter for klubbadministrasjonen og hotellet har deltatt. 
Klubben har 25 års julileum og banen 20 års jubileum i 2019. Vi har startet 
forberedelsene til feiringen av dette, bl.a. med en “jubileumskolleksjon” som 
allerede er utstilt og kan bestilles av medlemmene. 
 
Losbykompaniet er en viktig del av klubbkomiteens arbeid. Kompaniet ble 
etablert I 2013 med Johan som “kLosby-major”. Omfanget av aktiviteter har 
vært noenlunde det samme som fjoråret. Kompaniet omfatter nå 29 
medlemmer inkl. 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 90 000 kr til 
Kreftforeningen.  
 
På vårmøtet I kompaniet fortalte Karoline Lund og Niclas Diethelm om 
hvordan de opplevet og tilpasset seg Ladies European Tour. Høstmøtet ble 
erstattet av “Boecks Beste” en intern turnering for tillitsvalgte og ansatte 
med etterfølgende middag. Det var greenkeeperne som ble best. Det er vår 
intensjon å gjøre denne vellykkede turneringen til en tradisjon. 
 
 
Florida, desember 2018 
Lisbeth Foss (sign.) 
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ÅRSMELDING FOR TEST OG HCP. KOMITEEN 2018 150459 
 
Komitéens sammensetning: 
• Bjørn Bodding  
• Tor Arne Nergård  
 
Hcp. saker behandlet av komiteen 2018:  
 
Komiteen har behandlet 6 saker vedrørende ekstraordinære justeringer av 
HCP i løpet av 2018-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 søknader fra medlemmer som har hatt 
lengre opphold fra golf som ønsker å starte opp igjen, men da med tilpasset 
hcp. 
 
Alle søknader angående ekstraordinære justeringer av HCP har blitt invilget. 
 
 
Bjørn Bodding 
Sign:  
 
Årsmelding fra disiplinærutvalget 2018 

På årsmøtet til Losby Golfklubb 13. februar 2018 ble det vedtatt opprettet et 
disiplinærutvalg med følgende sammensetning 

Leder Øyvind Kilstad  Velges for 2år 
Medlem  Ruth Anne Bjørnstad  Velges for 2år 
Medlem  Cecilie Smith  Velges for 2år 
Varamedlem Petter Jespersen Velges for 2år 
 
Det har i 2018 kun vært en sak som har vært behandlet av 
Disiplinærutvalget. Det ble inngitt klage den 2. juni 2018 på en av klubbens 
mannlige medlemmer for usportslig opptreden ved spill på Strømstad 
Golfklubbs bane. Utvalget innhentet relevant informasjon og fikk 
forklaringer fra både klager og innklaget. Disiplinærutvalget konkluderte 
med at saken sto ord mot ord, og uten at det var mulig å konkludere i noen 
retning. Det ble derfor lagt ut en generell oppfordring på Losby Golfklubbs 
hjemmeside, gjennom et nyhetsbrev, om at alle våre medlemmer oppfordres 
til å representere klubben på en skikkelig måte, både ved spill på egen bane 
og på andre baner.  
 
Ut over dette har det ikke vært aktivitet i Disiplinærutvalget i 2018. 

Med vennlig hilsen  
 
Øyvind Kilstad 
Disiplinærutvalget  
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7 - INNKOMNE FORSLAG 
 
Forslag fra styret i Losby Golfklubb 
 

1. Forslag fra styret, endring av lovene 
 

§ 15 Årsmøtets oppgaver  
Årsmøtet skal:  
1. Godkjenne de stemmeberettigede.  
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.  
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. 

 
Endres til: 
 
§ 15 Årsmøtets oppgaver  
Årsmøtet skal:  
1. Godkjenne de stemmeberettigede.  
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.  
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:  
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a) Leder og nestleder  
b) 3 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. 

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. 
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8 - FORSLAG TIL KONTINGENT FOR 2019 
 
På grunnlag av fremlagte budsjett for Losby Golfklubb vil styret fremme følgende 
forslag til medlemskontingenter for 2019: 
 
Medlemmer med aksje: 
Medlemmer med aksje i Losby Golfpark AS     kr. 9.700,- 
Hvorav kr 8.400,- er spillerettsavgift 

Tillegg for aksjonær pluss - kr 6.200,- 
 
Voksne uten aksje: 
Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS     kr. 1.300,- 
(betaler greenfee ved spill på banene)                  
Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS     kr. 4 850,- 
(fritt spill på Vestmork)                            
Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS     kr. 10.300,- 
(fritt spill på Vestmork & Østmork) 
 
Ungdom uten aksje: 
Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS, født i 1992 eller senere kr. 4.850,- 
 
Juniorer uten aksje: 
Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS, født i 1998 eller senere kr. 1.300,- 
(betaler greenfee)        
Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS, født i 2009 eller senere kr. 1.300,- 
(fritt spill på Vestmork) 
Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS, født i 1998 eller senere kr. 2.425,- 
(fritt spill på Vestmork) 
Medlemmer uten aksje i Losby Golfpark AS, født i 1998 eller senere kr. 3.640,- 
(fritt spill på Vestmork og Østmork) 
 
 
Æresmedlemmer i Losby Golfklubb      kr. 0,- 
 
Gruppene fastsetter selv trenigsavgifter 
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9 – FORSLAG BUDSJETT 2019 
 

LOSBY GOLFKLUBB – BUDSJETT 2019       
Resultatregnskap Resultat Budsjett Budsjett 
  2018 2018 2019 
        
        
Driftsinntekter og driftskostnader       
        
Salgsinntekt 5 380 040 5 500 000 5 200 000 
Medlemskontingenter 14 634 355 14 300 000 12 260 125 
Andre inntekter 4 428 902 4 460 000 4 480 000 
Sum driftsinntekter 24 443 297 24 260 000 21 940 125 
        
Driftskostnader       
Varekostnad 2 044 095 1 950 000 2 000 000 
Baneleie 14 750 000 14 750 000 13 650 000 
Avskrivning på varige driftsmidler 209 738 200 000 200 000 
Lønnskostnad 2 827 945 3 300 000 2 700 000 
Annen driftskostnad 3 556 470 3 558 700 3 340 125 
Sum driftskostnader 23 388 248 23 758 700 21 890 125 
        
Resultat før finansposter 1 055 049 501 300 50 000 
        
Finansinntekter og finanskostnader       
Finansinntekter  2 647 0 0 
Finanskostnader 58 769 70 000 50 000 
Resultat av finansposter -56 122 -70 000 -50 000 
        
Ordinært resultat før skattekostnad 998 927 431 300 0 
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 
Årsresultat 998 927 431 300 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 firmaet Moore Stephens DA velges som selskapets revisor. 
 
12 – VALG 
 
Valgkomiteens innstilling til Årsmøtet i Losby Golfklubb. 
 
Losby Golfklubb – STYRE 
 
Forslag     
NAVN ROLLE VALG VALGPERIODE 
Joakim Bjørkhaug Styrets leder Ikke på valg  
Gro Mjellem Styrets nestleder Ny 2 år 
Oddbjørn Hollen Styremedlem Ny 2 år 
Cathrine Sofie Sand Styremedlem Ikke på valg  
Bjørn Torp Styremedlem Ikke på valg  
Lise B Ness Varamedlem Ny 1 år 
Per Andresen Varamedlem Ny 1 år 

 
Losby Golfklubb – KOMITELEDERE, alle velges for 1 år 
 
NAVN KOMITE 
Lisbeth Foss Klubb 
Bjørn Bodding HCP/Test 
Ronny Engen Turnering 
Geir Gjelten Junior/Elite 
Hilde Ebbang Dame 
Pål Berntsen Herre 
Jan S. Larsen Senior 

 
Losby Golfklubb – DISIPLINÆRUTVALG 
 
NAVN ROLLE Valg 
Øyvind Kilstad Leder Ikke på valg 
Ruth Anne Bjørnstad Medlem Ikke på valg 
Cecilie Smith Medlem Ikke på valg 
Petter Jespersen Varamedlem Ikke på valg 

 
 
Losby Golfklubb – KONTROLLKOMITE 
 
NAVN ROLLE VALG 
Vidar Waaden Leder Ikke på valg 
Birgit Undbekken Medlem Ikke på valg 
Kåre Mathisen Vara Ikke på valg 

 
Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de 
organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. 
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Valg av valgkomité 

Styret foreslår følgende valgkomité for neste generalforsamling  

Lisbeth Foss (leder) 
Henrik Ovenberg 
Marit Ytterdahl 
Christoffer Hansen (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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