INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I GRINI GOLFKLUBB
Tidspunkt: Onsdag 13. februar 2019 kl.18:30
Sted: Eiksmarka/Grinilund kirke, Grinilunden 10, 1359 Eiksmarka
Registrering fra kl.18:00.
Det avholdes informasjonsmøte/orienteringsmøte fra kl. 18.30 hvor vi vil vise en mer detaljert
oversikt over klubbens økonomiske situasjon, aktiviteter og planer. Umiddelbart etter dette starter
årsmøtet så snart alle fremmøtte er registrert. Alle oppfordres til å komme fra kl. 18.00 til
registrering før orienteringsmøtet.
Dagsorden
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
10. Behandle forslag om endringer i § 15.11 slik at antall styremedlemmer blir tre i tillegg til leder og
nestleder, samt ett varamedlem, og at også leder og varamedlem velges for to år. Endringen er
forhåndsgodkjent av Akershus Idrettskrets under forutsetning av at årsmøtet godkjenner forslaget.
I tillegg må det foretas et par mindre endringer for å bringe klubbens lover i samsvar med kravene fra
Akershus Idrettskrets. Kontrollkomiteen skal således kun ha to medlemmer og ingen
varamedlemmer, og pkt 7 ovenfor gis følgende tillegg:
».. på minst kr. 100,- og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for
gruppenes aktivitet». Endringene inntas i sin helhet i dokumentene som legges ut på klubbens
hjemmeside.
11. Foreta følgende valg:
a)
Leder og nestleder
b)
Tre styremedlemmer og ett varamedlem
c)
Kontrollkomité med to medlemmer
d)
Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
e)
Revisor
f)
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett
g)
Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Fristen for innkomne forslag er 16. januar 2019, ref. vedtektene § 13.
Årsmøtedokumentene blir lagt ut på klubbens hjemmeside www.grinigolfklubb.no senest en uke før
årsmøtet. For å få tilgang til dokumentene må du registrere deg på «Mine sider» på hjemmesiden.
Det vil ikke bli trykket eksemplarer til utdeling på årsmøtet. Medlemmene må selv medbringe
nødvendige dokumenter hvis ønskelig.
Styret i Grini Golfklubb
Thorbjørn Gjerde
Styreleder

