
Protokoll fra Årsmøte i Oppdal Gofklubb 

21.april 2017 – Quality Hotel Skifer 

1 .Godkjenning av de stemmeberettigede:  

Årsmøtet godkjenner de stemmeberettigede, 10 medlemmer 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden: 

Inkallingen var på forhånd sendt ut i lokalavis og per mail til 

medlemmer. 3 overnevnte punkter godkjennes av årsmøtet.  

3. Valg av møteleder, protokollfører og 2 rep til underskriving av 

protokoll 

Egil Toftaker ble valgt til å lede årsmøtet. Erik Sæther skriver referat 

mens Olav Reite og Thor Anders Berget underskiver protokollen. 

4. Gjennomgang av årsmelding for 2016: 

Positiv utvikling av medlemstall, god gjennomføring av turneringer, 

flere dugnader med godt fremmøte, kurs for nye golfere 

gjennomført, drift basert på medlemshjelp og innleid hjelp.   Dette 

har skapt god økonomi i 2016. 

Årsmeldingen godkjennes.  

5. Behandle regnskap i revidert stand:  

Årsmøtet er enige om at det har vært en nødvendig, sparsom og god 

drift av anlegget fra både banemannskap, medlemmer og styret i 

2016.  Årets overskudd ble kr. 194.056,- som overføres annen 

egenkapital. 

Regnskapet godkjennes med revisjonsberetning for 2016. 

 



6.Innkomne saker til årsmøtet:  

Ingen innkomne saker til behandling 

7.Medlemskontingent for 2018: 

Årsmøtet beslutter at kontingent for 2018 øker med kr. 50,- pr. 

kategori. 

8.Budsjett:  

Årsmøtet godkjenner budsjettet for driftsåret 2017 med en 

omsetning på kr. 800.000,- og et overskudd på kr. 102.000,-.  

8.Valg av nytt styre:  

Styrets sammensetning for 2017: 

- Styreleder: Egil Toftaker, 2 år 
- Nestleder: Kristoffer Østhagen, ikke på valg, 1 år 
- Sekretær: Ingrid Lien, ikke på valg, 1 år 
- Kasserer:  Erik Sæther, 2 år 
- Styremedlem: Alf Morten Olsen, 2 år 
- Styremedlem:  Arild Aunøien, 1 år 
 
- 2 varamedlemer for 1 år: Kjell Arne Hårstad og Reidar Nyvoll.  

2 revisorer for 1 år: Stig Skårsmoen og Arnfinn Lauvås.  

Valgkomite 2018:  
Leder:  Marry Toftaker, 1 år 
Medlem:  Thor Anders Berget, 1 år 
Medlem:  Håkon Mjøen, 1 år 
Varamedlem:  Olav Reite, 1 år 
 
Styrets leder avsluttet møtet med å takke for fremmøte, takke av 
tidligere styremedlemmer og ønsket lykke til med ny sesong. 
 


