Innkalling til Årsmøte i Haga Golfklubb
ONSDAG 17. mars 2021
DIGITALT NETTMØTE
KL. 18:00 til 19:00
Forslag og saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 17. februar 2021.
Saker som ønskes tatt opp, sendes på e-post til: adm@hagagolf.no
eller pr post til: Haga Golfklubb, Griniveien 315, 1356 Bekkestua
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut en (1) uke før årsmøtet på: www.hagagolf.no
eller kopi av sakspapirene kan fåes ved henvendelse til administrasjonen.
Bare medlemmer i henhold til klubbens medlemsregister og som har fylt 15 år, er stemmeberettiget.
Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt (ref. § 6 i klubbens lover).
Utdrag av klubbens lov vedrørende Årsmøtet:
§ 14 Årsmøtet
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Årsmøtet er Haga Golfklubbs høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars
måned.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 måneders varsel direkte til medlemmene eventuelt på
annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Haga Golfklubbs
internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Haga
Golfklubbs 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 4 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige
saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
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.
Alle Haga Golfklubbs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre
personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer
og andre med møterett.
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst
tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er
vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
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 stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 16 Årsmøtets oppgaver
1.
2.
3.

Årsmøtet skal:
Godkjenne de stemmeberettigede.
Velge dirigent(er).
Velge protokollfører(e).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

15.

Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
Godkjenne innkallingen.
Godkjenne saklisten.
Godkjenne forretningsorden.
Behandle Haga Golfklubbs årsberetning.
Behandle Haga Golfklubbs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning
og revisors beretning.
Behandle forslag og saker.
Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.
Vedta Haga Golfklubbs budsjett.
Behandle Haga Golfklubbs organisasjonsplan.
Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Haga Golfklubb har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Haga Golfklubbs organisasjonsplan.
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2.
varamedlem osv.
Engasjere revisor til å revidere Haga Golfklubbs regnskap.

§4

Kjønnsfordeling

(1)

Haga Golfklubb skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv.
og representasjon til årsmøte/ting. 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.
Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen
én måned etter årsmøtet sende ut 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.
Idrettsstyret kan pålegge Haga Golfklubb å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt
årsmøte eller foreta ny oppnevning.
Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for
et valg/oppnevning.

10.
11.
12.
13.
14.

(2)

(3)
(4)
§5

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/ting valgte organer og kunne velges/oppnevnes
som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av
kalenderåret, vært medlem av Haga Golfklubb i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske
forpliktelser til Haga Golfklubb.
Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i Haga Golfklubb: medlem av
styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

(2)

(3)
(4)

(5)

Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende
gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller
tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.
Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i Haga Golfklubb.
b) Styret i Haga Golfklubb har forslagsrett til og på årsmøtet i Haga Golfklubb.
c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde.
Møte- og talerett:
a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i Haga
Golfklubb.
b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Haga Golfklubb

