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Årsmøte Sandefjord Golfklubb 2019 

Avholdes mandag 17. februar kl. 19.00 Scandic Park Hotel 

 
 
Til behandling foreligger:  
 
1.  Åpning av årsmøtet, herunder godkjennelse av stemmeberettigede 
2.  Godkjenne innkallingen og saksliste  
3.  Valg av møteleder 
4.  Valg av referent for årsmøtet 
5.  Valg av to personer til å undertegne protokollen 
6.  Valg av to personer til tellekorps 
7.  Styrets beretning for Sandefjord Golfpark AS 
8.  Resultatregnskap og balanse for Sandefjord Golfpark med revisors beretning 
9.  Styrets årsberetning for Sandefjord Golfklubb  
10.  Resultatregnskap og balanse for Sandefjord Golfklubb med revisors beretning 
11.  Forslag til medlemskategorier og kontingenter for 2020 
12.  Budsjett 2020 for Sandefjord Golfklubb 
13.  Kontrollkomiteens rapport 
14.  Sandefjord Golfklubbs organisasjonsplan 
15.  Behandle innkomne forslag og saker 
16.  Valg 

a) Styret 
- leder velges for ett år 
- nestleder velges for to år.   
- fire styremedlemmer velges for to år 
- to varamedlemmer velges for to år 
b) Kontrollkomité. To medlemmer og to varamedlemmer velges for to år 
c) Representanter til Vestfold Idrettskrets, Norges Golfforbunds Ting og 
Sandefjord Idrettsråd 
d) Revisor. Styret innstiller på gjenvalg av FGH Revisjon AS 
e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem  
Styrets innstilling til Valgkomiteen: Bjørn Karlsen trer ut av komiteen og Lars 
Kløw overtar som nytt varamedlem. Leder Hans Kr. Hønsvall og medlem Siv 
Moa Karlsen og Thor Isefjær fortsetter. 
f)Styret ber årsmøte om fullmakt til å beslutte på hvilken måte golfbanen som i 
dag formelt eies av Sandefjord Golfpark AS, overføres til Sandefjord Golfklubb 
på i løpet av 2020. 
 

























































 

Classified: Internal 

Innkommende forslag til årsmøte 

 

Sak 1. 
Forslag:  
Det nedsettes et strategi utvalg med en leder som har god erfaring fra strategi og forandringsarbeider. 
Lederen av utvalget velger selv sine medarbeidere. Det utarbeides en treårs plan med mål, delmål, 
aktivitetsplaner og budsjetter for minst disse områdene: 
Organisasjon 
Sport 
Anlegg 
Økonomi 
Forhold til omverden 
Medlemmer 
Utvalget legger fram status på framdriften i to møter med medlemmene og planen legges fram for 
godkjennelse i første årsmøte. 
 

 
 
 

 

Styrets innstilling:  

De oppgaver som foreslått lagt til et nytt strategiutvalg, er i dag styrets viktigste og mest prioriterte arbeidsoppgaver. 
Derfor vil opprettelse av et nytt utvalg med de samme hovedoppgaver gi uklare ansvarsforhold og uheldig 
dobbeltarbeid. Når det gjelder strategi for klubben, er det styrets oppfatning at vi har en klar og tydelig strategi, men 
at denne skal tydeliggjøres bedre i et strategidokument som vil bli presentert for medlemsmøte i løpet av 2020. 
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