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SAK 1 GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE 
 
 
SAK 2 VELGE DIRIGENT 
 
 
SAK 3 VELGE PROTOKOLLFØRER 
 
 
SAK 4 VELGE TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 
 
 
SAK 5 GODKJENNE INNKALLING 
Innkalling: 
Innkalling ble lagt ut på klubbens hjemmeside www.hitragolf.no 11. februar. Ble også lagt ut 
på klubbens facebook-side. 
 
 
SAK 6 GODKJENNE SAKSLISTE 
Saksliste: 
Saksliste ble lagt ut på klubbens hjemmeside i hht. lovnorm §14-2 
 
 
SAK 7 GODKJENNE FORRETNINGSORDEN, VELGE TELLEKORPS 
Stemmeavgivning: Den som stemmer for forholder seg i ro, den som stemmer mot viser 
stemmetegn ved håndsopprekning.  

 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 
Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 
flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 
avgitt. 

 
Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Klubben etter 
å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i 
kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. 
 
 
SAK 8 BEHANDLE ÅRSBERETNING FRA STYRET OG KOMITEER 
Årsberetning fra styret og banekomiteen. 
Styret, som ble valgt på årsmøtet 10. mai 2021, består av Inge Larsen (leder), Torleif 

Mellemsæther (nestleder), Anna Refsnes (kasserer), Nina Larsen (sekretær) og Elin 

Hermanstad, har gjennomført 5 styremøter i 2021. I tillegg ble det avholdt 2 styremøter i 

forkant av dette årsmøtet. Styremøtene har blitt gjennomført både digitalt og gjennom fysisk 

møte. Vararepresentantene Arne Skjerdingstad og Ole Hermanstad har også vært invitert til 

møtene. 

 

Hitra Golfklubb hadde pr 31. desember 2021, 110 medlemmer. Dette inklusive dem som 

gjennomførte kurs dette året. 

 

Det første styret arbeidet med var planlegging og gjennomføring av kurs for nybegynnere. 

Det var totalt 17 påmeldte som gjennomførte kurset. På grunn av få påmeldte til kurs på 

høsten, var dette det eneste kurset som ble gjennomført i 2021. 

 

http://www.hitragolf.no/
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På kort varsel kom det en fairway-klipper til salgs. Styret bestemte seg raskt, og valgte å slå 

til på denne. Denne er litt nyere modell enn den vi allerede har. 

  

Etter innkjøp av nytt utstyr melder det seg behov for lagring av dette. Siden garasjene og 
klubbhusområdet ikke er klubbens, må vi ha langvarige leiekontrakter for å søke om 
tippemidler for å utbedre fasilitetene. Vi har derfor vært i kontakt med Hitra kommune for å få 
tegninger over garasjeområdet ved golfbanen, og om det eventuelt er støtte å få ved oppkjøp 
av dette området. I fortsettelsen av dette var vi i kontakt med grunneier av området, som 
kunne være interessert i å selge. Klubben avventer takst på området.  

 
Også denne sommeren arrangerte kommunen “Sommerjobb for ungdom”. Dette er en 
kjempefin ordning som gjorde at vi hadde tre ungdommer i arbeid i to uker, og kommunen 
betaler lønna deres. I tillegg fikk golfklubben 1 000 kr pr ungdom pr dag for å sysselsette 
disse, totalt 30 000.  Stor takk til kommunen, men også til Ole Hermanstad som hadde 
mulighet til å være sammen med ungdommene denne perioden.  
 
I løpet av sommeren gjorde vi endringer i Golfbox slik at det nå skal bestilles tid for spilling. 
Tilbakemelding fra gjester tyder på at klubben nå blir mer synlig, og dermed kan få flere 
besøkende. Vi hadde også besøk av en som presenterte golfbanen vår på Youtube. Også 
dette kan ha ført til at vi har økende omsetning på greenfee. Ønsket er at alle registrerer 
starttid på sin spilling i Golfbox. På denne måten vil vi i større grad kunne synliggjøre bruken 
av banen. 
 
Vi gjennomførte også andre tekniske endringer. Først innførte vi bruk av menyer i Vipps. 
Dette gjør at vi får ut et mer detaljerte rapporter over det som handles.  
Videre ble det handlet inn et nytt økonomisystem som gjør at fakturaer kan mottas direkte inn 
i fakturaprogrammet, en endring som forhåpentligvis gjør jobben til kasserer enklere.  
I tillegg har vi utviklet en ny hjemmeside som vil være bedre på håndholdte enheter som 
telefon og nettbrett. Det ble også undersøkt muligheten til å sette kortleser på ballautomaten. 
Prisen for dette var så høy at valgte å ikke gå videre med dette. 
 
Klubben kan levere et regnskap med et godt resultat fra 2021. Dette skylde blant annet at vi 

har holdt på våre sponsorer, og at Sodvin og Hitra kommune har gått inn som 

hovedsponsorer. I tillegg har Boutique Helene også blitt sponsor. Vi har hele tiden behov for 

nye sponsorer og styret tar gjerne imot hjelp til å finne nye. 

Det søkes også etter støtte igjennom ulike ordninger. Sparebank1 og Hitra Golfbane AS har 

støttet klubben med henholdsvis 10 000 kr og 40 000 kr til drenering av banen. 

 

Denne vinteren gjorde vi forsøk med å ha banen vinteråpen. Dessverre så har været ikke 

vært godt nok til at vi har merket noe effekt av dette. Med en fin og mild vår vil vi 

forhåpentligvis få noen inntekter på spilling før ordinær åpning av banen.  

 

Etter henvendelse fra Frøya Golf Club har vi innledet samtaler angående å slå sammen 

klubbene til en klubb. I denne henvendelsen var det også ytret ønske om at simulatoren 

skulle plasseres i Hitrahallen. Det har derfor også vært kontakt med leder og prosjektleder i 

hallen ang plassering, noe som det også har blitt lagt til rette for. Rett før jul hadde Frøya 

Golf Club ekstraordinært møte der det ikke ble avklart hvordan de ønsket veien videre. Etter 

jul har denne saken blitt tatt tak i igjen, og er nå en egen sak på årsmøtet. 

 

Ved stiftingen av klubben vår ble det samtidig opprettet et aksjeselskap, Hitra Golfbane AS, 

som skulle være med på å drifte banen. Hitra Golfbane eies av aksjonærer og Hitra 

Golfklubb er den største aksjonæren i selskapet. I godt samarbeid med Hitra Golfbane, har vi 
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arbeidet for å legge til rette for at Hitra Golfklubb skal kunne kjøpe ut aksjonærer i 

aksjeselskapet. Mer om dette i egen sak på årsmøtet.  

 

Banen 

Gruppa består av: Roar Letnes, Inge Larsen, Arve Fløan, Alf Stømsvik og Jan Pettersen. 

På tidligsommeren ble alle greener dresset og gjødslet. I løpet av sommeren 2021 ble ny 

green på hull 9 tatt i bruk. Banen ble også slopet på nytt og nye slopetabeller ble utarbeidet. 

 

Banen var i store deler av sommeren i veldig fin stand. Men på grunn av tidligere problemer 

med mye vann, ble det startet et arbeid med drenering av banen. I første omgang er det gjort 

utbedringer ved hull 8 og delvis ved hull 7. Det er også åpnet opp i bakken ved hull 1. 

Fremdeles er det mye arbeid som gjenstår med dette arbeidet, og vi ser for oss at arbeidet 

fortsetter også dette året. Vi ser allerede resultater av arbeidet ved hull 8, vannet renner mye 

enklere bort, og banen ikke blir så våt som tidligere i dette området. 

 

Det er også pusset en del av rough-kantene rundt omkring på banen. Dette gjør at det blir 

enklere å finne ballen når en havner litt utenfor selve banen. Med å legge til rette på denne 

måten blir banen penere, samt at det er enklere å få flyt i spillet. 

 

Når det gjelder utstyr så merkes det at noe av utstyret blir eldre og mer slitt. En tørr sommer 
har ført til at det har kommet en del steiner opp i dagen, dette er i stor grad med på å 
ødelegge utstyret. I tillegg er det en del ujevnheter, blant annet langs hull 3. Ved green ved 
hull 7 er det nye røtter som har kommet fram. 
Det blir fortvilelse når en skal klippe, og utstyret ikke fungerer. Styret har vært i kontakt med 
Surnadal Golfklubb for å høre om deres erfaringer rundt robotklippere. Om dette er en 
løsning som passer for oss er mer uklart, da dette medfører en veldig stor investering. 
 
Videre ser vi at stadig mer av arbeidet faller på enkeltpersoner. Vi er en dugnadsklubb som 
har relativt billige medlemskap + spillerettigheter. Håper derfor at vi får til gode rutiner ved 
klippegruppene, muligens med noen endringer i oppsettet. Mange er med å gjør en meget 
godt jobb – kjører langt for å bidra til at klubben drives fremover, det legges merke til. Tusen 
takk til alle som er med på å legge arbeid ned i klubben! 
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Årsberetning for aktivitetsgruppa 2021. 
 
Gruppa har bestått av; Lena Dromnes, Pål Stensen, Torleif Mellemsæther, Arne 
Skjerdingstad.  
 
Gruppa møttes en kveld for å sette opp sesongens turneringer.  
Vi planla mange forskjellige arrangement og turneringer, der det var lagspill og en mot en. 
 

  
 
Åpningsturnering med stableford 02.mai, med sol og enkelte snøbyger. Torleif og Nina ble 
vinnere av første turnering i år.  
Vi fortsatte i kjent stil med, 17.mai og flaggturnering før det ble lagspill og slaggolf utover 
våren.  
 
Onsdager i juni/august ble det poengsanking, 9 hull hver onsdag. 1.plass 10 poeng, 2.plass 
7 poeng, 3.plass 4poeng, øvrige plasser 1 poeng. Bra oppmøte på onsdagsgolf, neste 

sesong blir det sikkert en ny vri        

 
Matchplay ble gjennomført fra juni, med planlagt finalespill på Hjortegolfen. 1.pl Kenneth, 2.pl 
Jan P, 3.pl Odd Martin.   
 
Det har blitt en tradisjon å dra til Stiklestad i pinsa, denne gangen var vi 16 spillere som dro.  
 
Klubbmesterskapet ble i år vunnet av Roger og Nina.  
 
Øycupen, ble dessverre avlyst i denne sesongen grunnet få spillere på Frøya.  
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25.sept avsluttet vi sesongen med Hjortegolf, her ble Arne, Stian og Jan R stående igjen som 
scramble vinnere. Pizza til alle i klubbhuset etter turnering.  
Sesongens første nattgolf ble onsdag 03.11, det ble bare to runder oppsatt nattgolf i år, 
bedre lykke i neste sesong. 
 
Vi takker alle som har møtt opp på det vi har planlagt i løpet av sesongen og gleder oss til 
neste sesong med nye kreative spillformer sammen med nye og gamle spillere.  
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SAK 9 BEHANDLE KLUBBENS REGNSKAP I REVIDERT STAND 
Kontonr TEKST Resultat 2021 Resultat  2020 Budsjett 2021  

DRIFTSINNTEKTER       
3030 Salgsinntekt  kaffeavtale 2 000,00 1 500,00 3 000,00 
3100 Salgsinntekt spleis 12 903,00     
3110 Salg kiosk 30 859,82 17 184,00 28 000,00 
3115 Salg materiell og utstyr 12 945,00 9 700,00 10 000,00 
3120 Sponsorinntekter 61 000,00 41 000,00 41 000,00 
3210 Andeler   21 000,00 6 000,00 
3220 Turneringsinntekter 65 042,08 51 800,00 50 000,00 
3230 Ballautomat 16 101,00 20 285,00 10 000,00 
3240 Kontingent 81 500,00 59 300,00 65 000,00 
3245 Spillerett 2 000,00   6 000,00 
3250 Greenfee 70 610,72 48 634,25 25 000,00 
3400 Offentlig tilskudd 36 000,00 15 000,00 21 000,00 
3410 Tilskudd NIF 26 088,00 21 749,00 21 500,00 
3440 Grasrotandel 16 185,56 16 312,72 16 000,00 
3450 Tilskudd Støtte andre 69 500,00 15 000,00 80 000,00 
3630 Leie skap 6 450,00 7 200,00 7 200,00 
3910 Kursinntekter 18 500,00 18 100,00 15 000,00 
  Sum driftsinntekter 527 685,18 363 764,97 404 700,00  

Varekostnad 71 409,86 42 311,74   
4100 Stevneutgifter 3 605,00 2 744,00 4000 
4220 Div varer kjøkken 26 659,91 12 227,04 15000 
4230 Innkjøp av varer for salg   4 908,00   
4300 Innkjøp  varer for salg 12 109,75 12 024,30 17000 
4335 Innkjøp premier turneringer 29 035,20 10 408,40 11000  

Annen driftskostnad 323 608,50 231 932,64   
6000 Avskriving       
6305 Baneleie 65 000,00 76 464,00 65000 
6310 Sloping av Bane     8500 
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 2 704,86 2 290,06 2290 
6340 Lys 13 828,71 11 981,74 12000 
6420 Leie datasystemer 9 891,00   5000 
6500 Maskiner og utstyr 44 000,00   40000 
6550 Driftsmatriell 18 738,00 12 267,06 15000 
6560 Drivstoff 12 413,10 3 359,22 5000 
6590 Annet driftsmateriale 4 258,00     
6600 Rep vedlikehold Bane 52 664,30 47 873,86 80000 
6610 Rep vedlikehold hus       
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 32 406,00 14 971,00 20000 
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 2 490,00   3500 
6900 Internett 2 517,50     
6907 Datakommunikasjon   7 778,25 7800 
7000 Drivstoff transportmiddel 1   1 050,36   
7210 Provisjonskostnad, ikke opplysningspliktig 2 861,70 1 754,09 1800 
7320 Reklameannonser   8 836,00 1200 
7400 Kontingen NGF 49 615,00 33 480,00 34000 
7420 Gave, fradragsberettiget   389,00 1000 
7500 Forsikringspremie 9 933,00 9 216,00 9500 
7770 Bank- og kortgebyrer 287,33 222,00 250  

Sum driftskostnader 395 018,36 274 244,38 358840 

  Driftsresultat 132 666,82 89 520,59 45 860,00  
Annen finansinntekt 138,27 194,30   

8050 Renteinntekt bankinnskudd 138,27 194,30 200  
Annen finanskostnad 70,00     

8150 Annen rentekostnad 70,00      
Netto finansposter 68,27 194,30   

  Resultat før skatt 132 735,09 89 714,89 46 060,00 

  Ordinært resultat 132 735,39 89 714,89 46 060,00  
Årsresultat   89 714,89   

8960 Overføringer annen egenkapital   89 714,89   
  Udisponert overskudd/underskudd 132 735,39 0,00   
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SAK 10 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 
 
10.1 Kjøp av aksjer fra Hitra Golfbane 

I forbindelse med opprettelsen av Hitra Golfklubb ble det samtidig solgt aksjer i 
et eget AS som skulle være med på å drifte banen. I tillegg skulle Hitra 
Golfbane forhandle frem avtaler ang leie av banen fra grunneiere.  
Denne organisasjonsformen er ikke lenger gunstig for Hitra Golfklubb, og vi 
ber årsmøte vurdere om vi skal prøve å kjøpe ut andre aksjonærer og på 
denne måten drifte dette selv. 
 
Det er totalt 20 aksjeposter som er utsted, hver på 250 aksjer. Hitra Golfklubb 
eier pr i dag 5 aksjeposter, ¼ av selskapet. De øvrige aksjepostene er fordelt 
15 ulike innehavere. 
 
Vi ønsker å by hver innehaver av aksjene kr 5 000 for hver aksjepost. Total 
pris for alle aksjepostene vil da bli 75 000 kr. Det vil være forbehold om at vi 
minst får kjøpt 10 aksjeposter, slik at vi sitter igjen med ¾ av selskapet. 
 
Ligningsverdien av Hitra Golfbane er satt til ca 54 kr pr aksjeandel i 2020. På 
grunn av avskrivninger og tilskudd fra Hitra Golfbane, vil denne verdien svekke 
seg. Styret mener at en ny ligningsverdi vil være nærmere 20 kr pr aksje – 
eller 5 000 kr pr aksjepost. 
 
Hitra Golfbane har pr 31.12.2021 ca kr 170 000 på konto.   

 
Styrets forslag til vedtak: 
Styret i Hitra Golfklubb anbefaler at vi gir bud på kr 5 000 pr aksjepost – kr 20 
pr aksje. Dette med forbehold om at vi totalt oppnår ¾ av alle aksjepostene. 

 
 
10.2 Endring i vedtekter angående spillerettigheter. 

Hitra Golfklubb og Hitra Golfbane har siden etablering av banen/klubben 
kunne selge spillerettigheter til banen vår. Alle aksjonærer i Hitra Golfbane har 
også fått 10 spillerettigheter som var omsettelige. Også grunneiere har mottatt 
spillerettigheter. Alle spillerettighetene er omsettelige. 
 
Dette har ført til at det er mange spillerettigheter som er tilgjengelig på 
markedet, dette til priser for langt under det klubben selger sine 
spillerettigheter for. Som et resultat av dette blir de fleste spillerettighetene 
omsatt privat, og klubben har ingen baneinntekter for spillere som kjøper 
disse.  
 
På bakgrunn av dette har styret følgende forslag til endringer i vedtektene for 
spillerettigheter. 
 
1. Ved salg av privat eierandel skal klubben ha kr 1 000 for å overføre en 

eierandel til annen eier. Familieandel følger hovedandel. 
 

2. Alle spillere som har eierandel, skal betale 500 kr i årlig avgift. 
 

3. Dersom en innehaver av eierandel ikke er medlem på 3 år, så tilfaller 
andel klubben 

 
Styrets forslag til vedtak: 
Styret i Hitra Golfklubb anbefaler at årsmøtet vedtar alle tre punktene 
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10.3 Sammenslåing Hitra Golfklubb og Frøya Golf Club 
Frøya Golf Club og Hitra golfklubb har i samtaler vurdert mulighetene til å slå 
seg sammen til en klubb. En sammenslåing av klubbene vil skje ved at Frøya 
Golf Club legges ned, medlemmer og aktiva overføres til Hitra Golfklubb.  
En sammenslåing vil også medføre følgende: 
- Nytt navn: Hitra Golfklubb endrer navn til Hitra og Frøya Golfklubb. 
- Medlemmer i Frøya Golf Club blir overført som medlem i ny klubb (mulig 

de da får nytt medlemsnummer). 
- Frøya Golfklubb overfører sine verdier og forpliktelser til Hitra Golfklubb.  

o Golfsimulator 
o Bankinnskudd på kr 67 000 
o Lån på kr 65 000 
o Utestående leie i Frøyahallen, ca 5 000 kr 
o Utslagsmatter 
o Ballautomat. 

- Golfsimulatoren vil bli flyttet til Hitrahallen 
o Kostnader i forbindelse med flytting/kalibrering av simulator, 

avhengig av hvem som gjør dette. 
o Bygging av «rom» på 5 x 5,5 meter med lettvegger og tak, mulig 

også kostnader ved fremføring av strøm. 
o Innkjøp av nytt lerret ca kr 10 000 

- Praktiske endringer 
o Logo 
o Nytt domene, nettadresse + e-postadresse.  
o Navneendringer Brønnøysundregister, facebook, golfbox, 

leverandører etc. 
- Mulighet for større nedslagsfelt når det gjelder sponsormarkedet. 
- Usikkerhet på hvor mange medlemmer som «blir med over». Mange har pr 

i dag medlemskap i begge klubbene. Frøya Golf Club er pr i dag ca 25 
medlemmer. 

- Frøya Golf Club har vedtatt på ekstraordinært årsmøte at klubben vil 
gjennomføre sammenslåing. 

- Lov og medlemskontingent fra Hitra Golfklubb vil værende gjeldene.  
 

 
Styrets forslag til vedtak: 
Styret i Hitra Golfklubb anbefaler at årsmøtet vedtar at Hitra Golfklubb endrer 
navn til Hitra og Frøya Golfklubb og at klubben tar over Frøya Golfklubb sine 
forpliktelser.  
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SAK 11 FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT 
Styret foreslår følgende priser for kontingent fra 2022.  
 
Hovedmedlem   kr. 1500,-  
Familiemedlem    kr. 1000,-  
Junior/ungdom tom fylte 19 år kr.   500,-  

  
Hovedandel     kr. 6000,-  
Familieandel    kr. 3000,-  
Spillerett – årlig sum   kr. 2000,-  
  
Greenfee for 2022  
Greenfee pr. dag   kr. 300,-  
Greenfee 9 hull   kr. 200,-  
Greenfee pr. dag medlem  kr. 150,-  
Greenfee barn 12 - 19 år  kr.   75,-  
Greenfee barn 0 – 12 år  kr.     0,-  
Gratis lån av utstyr 
Spillere over 19 år, med eierandel og betalt medlemskap, betaler kr 500 pr år for 
spillerett pr spiller. 
 
Greenfee for Vintergolf 

 Greenfee medlemmer  kr 100,- 
 Greenfee gjestespillere  kr 200,- 
 
 Simulator 
 Pr time     kr 100,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Årsmøtet 2022 – Hitra Golfklubb  

SAK 12 VEDTA KLUBBENS BUDSJETT 
Kontonr TEKST  Resultat 2021 Budsjett 2021 Budsjett 2022  

DRIFTSINNTEKTER       
3030 Salgsinntekt kaffeavtale 2 000,00 3 000,00 3 000,00 
3100 Salgsinntekt spleis 12 903,00     
3110 Salg kiosk 30 859,82 28 000,00 31 000,00 
3115 Salg materiell og utstyr 12 945,00 10 000,00 13 000,00 
3120 Sponsorinntekter 61 000,00 41 000,00 60 000,00 
3210 Andeler   6 000,00 0,00 
3220 Turneringsinntekter 65 042,08 50 000,00 65 000,00 
3230 Ballautomat 16 101,00 10 000,00 16 000,00 
3240 Kontingent 81 500,00 65 000,00 82 000,00 
3245 Spillerett 2 000,00 6 000,00 0,00 
3250 Greenfee 70 610,72 25 000,00 70 000,00 
3400 Offentlig tilskudd 36 000,00 21 000,00 30 000,00 
3410 Tilskudd NIF 26 088,00 21 500,00 26 000,00 
3440 Grasrotandel 16 185,56 16 000,00 16 000,00 
3450 Tilskudd Støtte andre 69 500,00 80 000,00 20 000,00 
3630 Leie skap 6 450,00 7 200,00 7 200,00 
3910 Kursinntekter 18 500,00 15 000,00 17 500,00 
  Sum driftsinntekter 527 685,18 404 700,00 456 700,00  

Varekostnad 71 409,86     
4100 Stevneutgifter 3 605,00 4000 4 000,00 
4220 Div varer kjøkken 26 659,91 15000 15 000,00 
4300 Innkjøp varer for salg 12 109,75 17000 35 000,00 
4335 Innkjøp premier turneringer 29 035,20 11000 11 000,00  

Annen driftskostnad 323 608,50     
6000 Avskriving     30 000,00 
6305 Baneleie 65 000,00 65000 68 000,00 
6310 Sloping av Bane   8500 8 500,00 
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 2 704,86 2290 3 000,00 
6340 Lys 13 828,71 12000 14 000,00 
6420 Leie datasystemer 9 891,00 5000 10 000,00 
6500 Maskiner og utstyr 44 000,00 40000 20 000,00 
6550 Driftsmatriell 18 738,00 15000 20 000,00 
6560 Drivstoff 12 413,10 5000 15 000,00 
6590 Annet driftsmateriale 4 258,00     
6600 Rep vedlikehold Bane 52 664,30 80000 80 000,00 
6610 Rep vedlikehold hus     10 000,00 
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 32 406,00 20000 35 000,00 
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 2 490,00 3500 3 500,00 
6900 Internett 2 517,50   2 500,00 
6907 Datakommunikasjon   7800   
7210 Provisjonskostnad, ikke opplysningspliktig 2 861,70 1800 2 800,00 
7320 Reklameannonser   1200 1 300,00 
7400 Kontingen NGF 49 615,00 34000 50 000,00 
7420 Gave, fradragsberettiget   1000 1 000,00 
7500 Forsikringspremie 9 933,00 9500 10 000,00 
7770 Bank- og kortgebyrer 287,33 250 350,00  

Sum driftskostnader 395 018,36 358840 449 950,00 

  Driftsresultat 132 666,82 45 860,00 6 750,00  
Annen finansinntekt 138,27     

8050 Renteinntekt bankinnskudd 138,27 200 200  
Annen finanskostnad 70,00     

8150 Annen rentekostnad 70,00   80  
Netto finansposter 68,27   120 

  Resultat før skatt 132 735,09 46 060,00 6 870,00 

  Ordinært resultat 132 735,39 46 060,00 6 870,00  
Årsresultat       

  Udisponert overskudd/underskudd 132 735,39     

Note 1: Avskriving innkjøp ny driftsmaskin kr 150 000 fordeles over 5 År 
Note 2: Kjøp Aksjer Hitra Golfbane ikke hensyntatt i budsjettet, men dette vil skape mulighet for dekning av 
kostnader i forbindelse med vedlikehold bane 

Note 1 
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SAK 12 BEHANDLE KLUBBENS ORGANISASJONSPLAN 
 

Styret utnevner medlemmer i arrangementskomite og banekomite på første styremøte etter 
årsmøtet. 
  

Styret

Kontrollkomite Valgkomite Arrangementkomite Banekomite
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SAK 13 VALG 

 
Innstilling fra valgkomiteen til styrets sammensetning  

Navn Rolle Status Valgkomiteens forslag 

Inge Larsen Leder På valg  Inge Larsen 

Torleif Mellemsæther Nestleder På valg  Torleif Mellemsæther 

Anna Refsnes  Styremedlem – kasserer På valg Anna Refsnes 

Nina Larsen  Styremedlem – sekretær Ikke på valg 1 år igjen 

Arve Fløan  Styremedlem På valg  Arve Fløan 

Elin Hermanstad  Styremedlem Ikke på valg 1 år igjen 

Ole Hermanstad 1.Varamedlem På valg   Ole Hermanstad 

Arne Skjerdingstad 2.Varamedlem På valg  Arne Skjerdingstad 

Jan Pettersen Kontrollkomite På valg  Jan Pettersen 

Lena Dromnes Kontrollkomite Ikke på valg  1 år igjen 

Odd Martin Heggvik Kontrollkomite varamedlem På valg  Odd Martin Heggvik 

Styremedlemmer (SM) velges for 2 år, styreleder og nestleder velges for 1 år.  
Varamedlemmer (VM) velges for 1 år. Kontrollkomite velges for 2 år. Valgkomite foreslås av 
styret. 
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. 

 
 
Innstilling fra styret til ny valgkomité:  

Navn Rolle Status Styrets forslag 

Roar Letnes  Valgkomite På valg  Roar Letnes 

Jan Kristoffersen  Valgkomite Ikke på valg  1 år igjen 

 
 

Styrets forslag til representant til idrettsrådet: Nina Larsen 


