
 
 Til medlemmene i Groruddalen Golfklubb  

 
Innkalling til Årsmøte i Groruddalen Golfklubb  
Torsdag 14.februar 2019 
 
Årsmøtet avholdes i Golfkroa torsdag den 14. februar kl. 18.00  
Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 31. 
Januar2019.  
Sakene kan sendes: Groruddalen Golfklubb, Postboks 37, 0913 Oslo eller  

post@grorudgk.no 
  
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut en (1) uke før årsmøtet på:  

www.grorudgk.no 
  
Du kan også få en kopi ved henvendelse til administrasjonen  
Klubbens og Norges idrettsforbunds (NIF) lov har bestemmelser om årsmøtet. Utdrag av 
klubbens lov vedr. Årsmøtet;  
 
§14 Årsmøtet  
(1) Årsmøtet er GrGKs øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.  
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel gjennom informasjon på GrGKs 
internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på 
annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker 
før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort 
tilgjengelig for medlemmene senest en 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 GrGKs 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 styremedlemmer iht. GrGKs 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 utsendt/kunngjort 
sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar 
det, ved godkjenning av saklisten.  
§ 16 Årsmøtets oppgaver  
 
(1) Årsmøtet skal:  
1. Godkjenne de stemmeberettigede.  
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.  
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.  
4. Behandle GrGKs årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.  
5. Behandle GrGKs regnskap i revidert stand.  
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6. Behandle forslag og saker.  
7. Fastsette medlemskontingent.  
8. Vedta GrGKs budsjett  
9. Behandle GrGKs organisasjonsplan.  
10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder  
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.  
d) Kontrollkomité på 2 personer med 2 varamedlemmer  
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd GrGK har representasjonsrett.  
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.  
11. Regnskap revideres internt. 
(2) 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 ulike år og 
nestleder og 2. styremedlem i like år. Varamedlemmer velges for 1 år.  
(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.  
Stemmerett, valgbarhet og forslagsrett; ref klubbens lov § 7  
 
§ 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.  
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av GrGK i minst en 
måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.  
(2) En arbeidstaker i en klubb har ikke stemmerett på GrGKs ordinære eller ekstraordinære årsmøte. 
Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i GrGK.  
(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i GrGK: medlem av styre, 
valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.  
(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag/klubber som deltar i 
samme konkurranse.  
(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor 
sitt arbeidsområde.  
(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært 
årsmøte i GrGK.  
(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til GrGKs årsmøte og til å fremme 
forslag under årsmøtet.  
Kjønnsfordeling; ref klubbens lov § 6  
 
§ 6 Kjønnsfordeling  
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg 
mv. i GrGK skal det velges personer fra begge kjønn.  
(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog 
slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn  
3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være 
representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
(3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.  
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende 
oppfyllelse av bestemmelsen.  
Ved eventuell manglende oppfyllelse av § 6 ved valg skal styret innen 1 måned etter årsmøtet sende 
ut innkalling til ekstraordinært årsmøte hvor nytt valg foretas. Dette iht. forskriften til NIFs lov § 2-4.  



Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker, oppdragstaker og andre personer med 
tilknytning til klubben; ref klubbens lov §§ 8 og 9  
§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker  
(1) En arbeidstaker i klubben er ikke valgbar til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. 
Tillitsvalgt som får ansettelse i klubben plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når 
ansettelsesforholdet opphører.  
(2) En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller 
møte i overordnede organisasjonsledd.  
(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og 
medlemskap i klubben.  
(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan 
sammenlignes med et ansettelsesforhold med klubben.  
(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere 
medlemmer blant de ansatte til klubbens styre.  
(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.  
(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.  
 
§9 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben  
(1) En person som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i 
driften av klubben er ikke valgbar til verv innen klubben eller overordnet ledd. Det samme gjelder 
styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomisk 
interesse i driften av klubben. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. 
Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og 
gjeninntrer når forholdet opphører.  
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som 
representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.  
(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.  
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.  
 
 
Velkommen til årsmøte!  
Med vennlig hilsen styret 


