
 

 

Protokoll fra Årsmøtet 
i Byneset Golfklubb 2021. 
 
Torsdag 18.03.2021 
Kl 1900 – 21.00 
 
Leder Steinar Dahl ønsket velkommen og ga deretter ordet til 
Reidar Stølan som holdt en liten orientering om hvordan delta, 
be om ordet og å stemme i digitalt møte. 
 

 

Saksliste Vedtak 

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede 

           Antall påmeldte via Golfbox er 44. 

           Antall stemmeberettigede tilstede fysisk og via Teams er 31 medlemmer. 

           Alle styrerepresentantene deltok. 

Styrets forslag til vedtak: 

           Det er 31 stemmeberettigede tilstede. 

 

Godkjent 

Sak 2  Godkjenne forretningsorden 

 

Godkjent 

Sak 3  Velge dirigenter 

Styret foreslår Steinar Dahl og Reidar Stølan. 

 

Godkjent 

Sak 4  Velge protokollfører 

Styret foreslår Anne Marie Tidemann 

Godkjent 

Sak 5  Velge to medlemmer til å undertegne protokollen 

Styret foreslår Aud Øyås Aasen og Børge Barlindhaug 

Godkjent 

Sak 6  Godkjenne innkallinga 

 

Godkjent 

Sak 7  Godkjenne saklista. 

            Styreleder foreslår å legge inn 5 minutters pause mellom sak 13 og 14. 

Godkjent 

Sak 8  Behandle klubbens årsberetninger 

- Styrets årsrapport ved Steinar Dahl. 

Det var ønskelig med en diskusjon på saken om delte kostnader med Byneset Golfsenter 

  Enighet i årsmøtet om at saken tas opp under  regnskap og budsjett. 

Godkjent 



 

 

Saksliste Vedtak 

Det ble også foreslått at nybegynnerkurs skal inkludere spill på Sydbanen. 

Klubbens styre tar kommentarene til etterretning og forslaget med seg i sitt videre arbeid. 

Øvrige rapporter: 

   - Sport ved Lars Martin Berg 

   - Damegruppa ved Liv Janne Bekken 

   - Seniorgruppa ved Olav Meland 

   - Senior NSG ved Ole Belsaas 

   - Turneringskomiteen ved Ole Belsaas 

Alle årsrapporter ligger ute på Byneset Golf sine hjemmesider, så øvrige rapporter leser 
møtedeltakerne sjøl. 

 

Sak 9  Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets 
beretning. 

         -Revisjonsrapporten 

         -Årsregnskap 2020 

 

Godkjent 

 

Sak 10 Behandle innkomne forslag og saker. 

      -Ingen innkomne forslag eller saker. 

 

Godkjent 

Sak 11 Fastsette medlemskontingent. 

Medlemskontingent for 2021 

 

 Styret forslår endring for førstegangs medlemmer og VTG kursdeltagere der 
medlemskontingent i 2021 justeres til 750/350 det første året. 

 Medlemskontingent for 2022 fastsettes i ekstraordinært årsmøte innen 
1.12.2021 

Det er kun medlemskontingent for 2022 som skal fastsettes på det ekstraordinære årsmøtet 
som skal gjennomføres innen 01.12.2021. 

 

 Vedtatt. 

Sak 12 Vedta klubbens budsjett 

Budsjett 2022 behandles på nytt og så snart som mulig innen midten av juni, og i sammenheng med 
tilleggsavtalen som legges fram i et eget medlems-/ekstraordinært årsmøte. 
 

 

Ikke 
vedtatt 

Sak 13 Behandle Klubbens organisasjonsplan 

             Det foreligger ingen forslag til endinger 

Enstemmig 
vedtatt 



 

 

Saksliste Vedtak 

 

Sak 14 Foreta følgende valg: 

14a)  Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem 

         Leder og nestleder velges enkeltvis, øvrige velges samlet. 

         Deretter velges varamedlemmene. 

         Valgkomiteens innstilling: 

         Leder: Steinar Dahl ikke på valg 

         Nestleder: Kari Lian. Ny for 2 år 

         Styremedlem: Andreas Stålby. Ikke på valg. Øknonomi og elitekontakt. 

         Styremedlem : Gøril Linge Five. Ikke på valg. Medlemspleie og støttefunksjon. 

         Styremedlem: Ove Johan Berg. Ny for 2 år. 

        Vararepresentant: Hans Petter Skjærvold. Gjenvalg, seniorkontakt og turneringer. 

        Revisor 1: Torgeir Fossli. ikke på valg. 

        Revisor 2: Harald Kierulf. Ny for 2 år. 

 

Alle valgt 
enstemmig 

14b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem 

          Valgkomiteens innstilling: 

         Leder Torgeir Fossli er ikke på valg 

         Einar Olsvik velges for to år. 

         Knut Pedersen velges som varamedlem for to år. 

Alle valgt 
enstemmig 

14c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd der klubben har representasjon. 

      - Styret gis mandat til å velge representant(er) til til ting og møter. 

Alle valgt 
enstemmig 

14d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem 

- Styrets innstilling til valgkomité: 

Leder Jostein Five ( ikke på valg ). 

Medlem John Olav Krogstad ( ikke på valg). 

Bjørn Tore Domaas velges for to år. 

Nina Feragen, varamedlem, ikke på valg. 

Alle valgt 
enstemmig 

 
Referent: Anne Marie Tidemann 
 
 
Dato                                                                                               Dato      
               
  
 
Sign                                                                                                  Sign 
---------------------------------------------------                                            -----------------------------------------    
Aud Øyås Aasen                                                                              Børge Barlindhaug   
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