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1  Godkjenne de stemmeberettigede 
Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 

år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte 

eller avgi stemme ved fullmakt. 

Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at 

årsmøtet kun er åpent for medlemmer 

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer 

antall styremedlemmer (gjelder ikke ved annen gangs innkallelse). 

Styrets forslag til vedtak: 

Det er …. Stemmeberettigede til stede og årsmøtet er vedtaksført. 

2  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

2.1  Innkalling 

Innkallingen skal sendes ut minst en måned før årsmøtet og ble lagt ut på hjemmesiden og sendt 

på e-post til medlemmene 17.2.2022. Saksdokumentene skal være tilgjengelige senest en uke før 

årsmøtet og var tilgjengelige på klubbens web og kontor fra 10.3.2022 

2.2 Forretningsorden  

1. Møtet ledes av den valgte dirigent 

2. Protokollen føres av den valgte sekretær 

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak 

a. Taletiden er 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang 

b. Unntatt fra dette er innledningsforedraget 

4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid 

5. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for de inntegnede talere 

6. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten 

a. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagsstillerens navn 

b. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt 

c. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til 

votering 

7. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 

Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

8. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot, samt hvem 

som har hatt ordet i den enkelte sak. 
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2.3  Sakliste 

Sak 1  Godkjenne frammøtte representanter. 

Sak 2  Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

Sak 3  Velge møteleder, sekretær, 2 representanter til å underskrive protokollen og 2 personer til 

tellekorps. 

Sak 4  Behandle styrets årsmelding for perioden og årsrapport fra utvalgene. 

Sak 5  Behandle revidert regnskap for perioden 

Sak 6  Behandle innkomne forslag 

Sak 7  Fastsette kontingenter og avgifter og for perioden fra 01.01.23 tom 31.12.23 

Sak 8  Budsjett for 01.01.2022 -31.12.2022 

Sak 9  Behandle klubbens organisasjonsplan 

Sak 10  Valg iht. klubbens gjeldende lov-norm 

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendringer som ikke er oppført på utsendt/kunngjort 

saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, 

ved godkjenning av sakslisten. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Innkallingen til, samt saksliste og forretningsorden for årsmøtet 2022 i Stiklestad GK godkjennes. 

 

3 Velge møteleder, sekretær samt 2 medlemmer til å 

underskrive protokollen 
 

Styrets forslag til vedtak: 

Dirigent: Svein Eggen 

Sekretær: Kjetil Pettersen 

2 medlemmer velges blant frammøtte medlemmer til å underskrive protokollen. 

2 medlemmer velges blant frammøtte medlemmer til tellekorps. 
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4 Behandle årsberetning fra styre og komiteer 

Stiklestad Golfklubb driver golfaktivitet i Verdal i Nord -Trøndelag Fylke. Stiklestad Golfklubb har 

klubblokaler på Trones i Verdal. Stiklestad Golfklubb er tilsluttet Norges Golfforbund. Stiklestad 

Golfklubbs golfbane ble anlagt og først tatt i bruk som korthulls-bane med 6 hull høsten 1993. 

Nåværende første 9-hull ble offisielt åpnet 12. juni 2001. De siste 9 hullene ble tatt i bruk i juni 

2008. Banen er en skog- og parkbane med internasjonal standard. Klubbhuset med tilhørende 

treningsområde ble tatt i bruk sommeren 2005. Banen er vanligvis spilleklar i april / mai, og 

sesongen varer til oktober. 

4.1  Styrets sammensetning 

Leder   Åge Storhaug  

Nestleder  Stian Reiersen Arntsen  

Styremedlemmer Lindis Semb 

Kari S Norum  

  Bjørn Karlsen  

Varamedlemmer Fredrik Feragen Fossum 

Per Hegdahl  

4.2 Revisor 

Revisorgruppen Namdal – Innherred AS 

4.3 Valgkomité 

Leder   Petter Røstad Olsen     

Medlem  Pål Ragnar Telnes 

Medlem  Bente Norum   

Varamedlem   Bjørn Heggelund  

4.4 Møtevirksomhet 

Styret har gjennomført 7 styremøter i løpet av året hvor til sammen 75 saker har blitt behandlet.  

Større saker under behandling i styret i løpet av året: Innkjøp ny simulator, oppstart av 

generalplangruppe, fremskyve større investeringer til generalplangruppa har fullført sitt arbeid, 

planlegging og gjennomføring av NM senior, 30-års jubileum, vannprosjektet. Øvrige saker har i 

stort sett handlet om daglig drift i klubben. 

Det har også vært møter i arbeidsutvalget mellom styreleder og de ansatte gjennom hele 

sesongen.    
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4.5 Representasjon 

Styreleder Åge Storhaug var sammen med daglig leder Petter Hagström og klubbsekretær Kjetil 

Pettersen klubbens representanter på golftinget 2021. Tinget ble avholdt på Lilly Countryclub på 

Miklagard golfklubb.  

Fredagen var det fagdag som ble gjennomført i parallellsesjoner. Dette gjorde at klubbens 

representanter kunne dele seg opp og få påfyll innenfor de områder som var viktigst for den 

enkeltes rolle i golfklubben.  

Lørdagens hovedtema var debatt om de ulike ting sakene som det skulle stemmes om på 

søndagen.  

Et ekstra hyggelig programpunkt i løpet av helgen var når daglig leder ble invitert opp på scenen 

med anledning av at Stiklestad golfklubb har landets nest mest fornøyde medlemmer. 

 

4.6 Medlemsutvikling 

Klubben har 806 medlemmer pr 31.12.2021. I fjor var det 676 medlemmer pr.31.12.2020. Dette er 

en økning på 130 medlemmer. Det er i perioden 01.01.2021 til 31.12.2021 innmeldt 194 nye 

medlemmer (168 i 2020).  

Medlemsutviklingen har etter flere år med nedgang fortsatt den positive utviklingen fra 2020. Det 

blir selvsagt meget viktig i tiden som kommer å ta godt vare på de nye medlemmene. Lykkes vi 

med det ser fremtiden lys ut for Stiklestad golfklubb. En annen fremtidig utfordring som vi kan lese 

ut av tabellen er antall kvinnelige medlemmer, her er det rom for utvikling. 

Snittalder på medlemmene i mars 2022 er 45,6 år til sammenligning var den på 51,5 år i mars 

2020.  

I 2021 har medlemmene på Stiklestad spilt (booket i golfbox) 16396 runder. Det er en dobling av 

tallene fra 2019. Totalt antall bookede runder er 20621. Antall spilte runder er enda høyere da ikke 

alle runder bookes i golfbox (for eksempel 9-hulls på backnine). 
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4.7 Gjestespillere 

Til tross for nok et år med delvis stengte grenser har vi hatt enda et fantastisk år når det gjelder 

greenfeespillere med hele 4225 gjestespillere i 2021. Dette er en økning på 291 besøkende i 

forhold til 2020 og 1514 flere enn i 2019.  

Totalt var greenfee inntektene på det samme som i 2020, som er 400 000 kr mer enn i 2019 og 

475 000 kr mer enn i 2018. Ser vi helt tilbake til 2017 var greenfee inntektene 710 000 kr mer i 

2021 enn i 2017.  

Vi har hatt besøkere fra 168 forskjellige klubber.  

1. Byneset golfklubb 766  

2. Trondheim Golfklubb 519  

3. Steinkjer Golfklubb 348  

271 besøkende har brukt Golfhäftet og gjennomsnittlig reiselengde er 362 km og 4,57 timer i 

reisetid.  

Golfhäftet har samlet ratingene for 2021 basert på 80 646 evaluerte golfrunder, og kåret de 

vinnende golfbanene og klubbene i en rekke priskategorier. For å bli nominert til en pris må 

golfbanen ha fått minst 50 stemmer og ha en rating på minst 4 (av 5). Årets rakett er Stiklestad 

Golfklubb som knep førsteplassen i kategorien «Golfhäftet's Players Choice Award». Stiklestad 

golfklubb kom i tillegg til topps i kategoriene, «beste golfbane», «beste gjestfrihet», «mest 

prisgunstige bane» og «mest besøkte golfhäftet-bane» 

På internettsiden «leading courses» er Stiklestad golfklubb ranket som nummer 1 i hele Norge! 

Klubben har hatt greenfeesamarbeid med følgende klubber: 

Austrått, Frosta, Helgeland, Namdal, Namsos, Klæbu, Steinkjer, Stjørdal, Storsjöbygden og Åre. 
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4.8 Banen 

2021. På klubbhuset koker det. Og vi på banen merker det også. Golf er hot! 

I 2015 kunne man til tider jobbe på banen uten å se en eneste golftralle på lang tid. Jeg husker 

Daniel kommenterte en gang, "hvor er golferne?" I dag kommer de på løpende bånd. 

Vinteren var snill med banen i år. Vi kom fra det uten nevneverdige vinterskader, så fokuset kunne 

derfor rettes mot å ferdigstille to nye utslag. Tee 2 og tee 10. Sistnevnte var en nødvendighet for å 

unngå baller i hagene til naboene. Tee 2 derimot har vært et ønske i mange år, og endelig kunne 

vi gjennomføre det.  1.mai ble de første ballene slått ut fra de nye teestedene. 

I år som i fjor fikk vi forsommertørke. Og med vanningsrestriksjoner må vi prioritere å vanne 

greenene. Utslagene blir derfor nedprioritert. I kombinasjon med et mye større spilletrykk, ser vi at 

utslagene blir mye mere oppslått. Målet for 2022 er å heve standarden på disse. 

Vi prøver å jobbe godt med HMS og i år har vi hatt ekstra fokus på plantevern, for å møte 

myndighetenes stadig strengere krav. Vi har bl.a. kjøpt inn ny åkersprøyte. Mattilsynets rapport 

etter kontroll i høst konkluderer med at vi drifter plantevernbiten på en fornuftig måte. 

Høsten 2021 begynte vi med bygging av to nye utslagssteder, på hull 13 og 17. Dessverre ble det 

frost i bakken tidlig, så vi rakk ikke å gjøre så mye som planlagt. Denne jobben vil vi fortsette med 

våren 2022, og i løpet av sommeren vil de bli spillbare. Forhåpentligvis rekker vi også å gjøre litt 

dreneringsarbeid til våren. 

 

Det krever mange hender for å drifte et såpass stort anlegg, og nok en gang vil vi berømme alle 

frivillige krefter som har vært i sving. 

Det begynner å bli en stor gjeng som er med på å holde i hjulene i gang, og vi er rett og slett helt 

avhengige av all denne innsatsen for å drifte den sterkt voksende klubben vår.  En stor takk til 

dere! 

Nå ser vi fram til en ny sesong med masse golfere og bra trøkk! 

 

Daniel og Bjørn Sverre 
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4.9  Dugnad 

En liten klubb som Stiklestad golfklubb er helt avhengig av dugnad. Dugnadsinnsatsen i 2021 har 

vert meget god.  

 350 dugnadstimer av det frivillige banemannskapet.  

 500 timer på drivingrangen.  

 100 timer i klubbhuset. 

 80 timer høst og vår dugnad. 

 150 timer nybegynnerkurs. 

 50 timer juniortrening. 

 Utallige timer av alle komitémedlemmer. 

Det var godt oppmøte på vår og høstdugnad og tilstrekkelig oppmøte på dugnader på rangen 

dagen før klipping, takk til alle som møtt opp.  

Vi har hatt dugnadshjelp i klubbhuset i ved spesielle anledninger, i hovedsak i form av 

kjøkkentjeneste. I tillegg et stort antall timer for å holde simulatorene åpne på kveldstid de aller 

fleste dager. 

Vi har hatt en fast gjeng som gjort en formidabel innsats med å plukke rangen. Den store 

økningen i antall golfspillere har gjort at de vært nødt å plukke rangen hver dag i høysesongen. 

Tusen takk til Bjørn Heggelund, Odd Arild Bylund, Roger Furøy og Per Solve Sørli!  

Takk til det frivillige bane mannskapet, Erik Vårdal, John Ragnar Sæther, Kai Johannessen, Reidar 

Eriksen, Erik Øyen, Kåre Hynne og Erik Wang Eriksen. Klubben er helt avhengig av deres innsats, 

uten dere hadde banen ikke fremstått så fantastisk som den gjorde i 2021! 

Klubbens nybegynnerkurs har i har blitt gjennomført på en eksemplarisk måte. Stort takk til alle 

instruktører! Ketil Svartås, Vegard Mollan, Bjørn Karlsen, Jarle Nesbø, Harald Svensen, Petter 

Røstad Olsen, Sigurd Røstad Olsen, Lindis Semb, Bjørg H Ravlo har sammen med daglig leder og 

pro Petter Hagström gjennomført hele 10 kurs. 

Fredrik F Fossum har bidratt som junior trener, stort takk! 

Nye skap i kjelleren ble bygget i løpet av vinteren, takk for en formidabel innsats, Vegard Kvaal! 

Vi skal heller ikke glemme alle de som sitter i komiteer og utvalg som gjør en stor jobb gjennom 

hele sesongen. Dere bidrar til masse aktivitet på klubben, tusen takk! 

 

 

 

 
 



Stiklestad Golfklubb – Årsmøte 2022        
Orgnr: 979912323 

 

12 
 

4.10 Økonomisk utvikling 

Vedlagt oversendes årsberetning og årsregnskap med noter for 2021, som viser et overskudd på 

kr 1 712 508,- mot kr 997 317,- i 2020.  Omsetningen i 2021 ble på kr 9 769 592,-, som er en 

omsetningsøkning på kr 2 143 101,-. Sum Gjeld og Egenkapitalen pr. 31.12.2020, d v s ved 

inngangen til av året var kr 12 697 777,-. Sum Gjeld og Egenkapitalen pr. 31.12.2021 var kr 14 116 

434,- som er en økning på kr 1 418 657,-. Egenkapitalen er økt fra kr 8 881 256,- til kr 10 593 

764,-, dvs. en økning på kr 1 712 508,-.  

De ekstraordinære overskuddene de siste to årene kommer vel til pass i en klubb som slitt med 

økonomien i mange år. Hovedårsaken til de gode resultatene er et økt interesse for golf og det 

har medført en stor økning i antall medlemmer og gjestespillere. Til sammen har det gjort at 

nesten alle inntektsposter har økt de siste årene. Vi har også hatt et par gode år når det gjeller 

samarbeidspartnere. I tillegg til de økte inntektene har klubben blitt drevet veldig nøkternt med få 

ansatte og stor dugnadsinnsats.  

Egenkapitalen som har blitt bygget opp skaper økonomisk trygghet for de neste årene, samtidig 

som det er et etterslep av vedlikehold som vi nå kan ta fatt i. Klubben jobber også men en 

generalplan for videre utvikling av vårt anlegg og det blir meget spennende å se klubbens 

utvikling de neste årene. 

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir ett rettvisende bilde av utviklingen og resultatet av 

klubbens virksomhet og stilling. 

4.11 Fortsatt drift 

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til 

grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Idrettslagets økonomiske og finansielle stilling er god. 

4.12 Ansatte, arbeidsmiljøet og likestilling 

Sykefraværet i klubben utgjør under 1 % av bedriftens totale personalkostnader. Det har ikke 

forekommet skader eller ulykker i regnskapsåret, og arbeidsmiljøet ansees som godt. Klubben har i 

2021 sysselsatt 6 ansatte. Daglig leder og heaedgreenkeeper i 100 % fast stilling, 

Klubbsekretær/greenkeeper og 1 greenkeeper i sesongstillinger, 1 ferievikar på klubbhuset og en 

mindre stilling som vaskehjelp på klubbhuset. Klubben har i tillegg hatt 2 innleide resurser når 

trykket på golfbanen vært som størst. 

Daglig leder    Petter Hagström 

Klubbsekretær/greenkeeper  Kjetil Pettersen 

Ferievikar klubbhus   Åsmund Norum 

Head Greekeeper   Bjørn Sverre Amdahl 

Greenkeeper    Daniel LePriellec 

Vaskehjelp     Kine Kvaal 
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I tillegg har Preben Dahl som innleid konsulent bidratt som klubbhusvert i store deler av sesongen. 

Kent Vidar Kristiansen har brukt sirka 70 timer som innleid som ekstrahjelp på banen. 

Klubben har også hatt hjelp av 4 ungdommer på sommerjobb i samarbeid med kommunen og en 

med støtte av Sparebank 1.  

Fordelingen blant de ansatte har vært 1 kvinne og 5 menn. Styret har bestått av 5 

styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Fordelingen i styret har vært 2 kvinner og 3 menn. 

Golfklubben har en tilfredsstillende likestillingspolitikk i aktivitetene i klubben. 

4.13 Pro shop 

Pro shopen har hatt en meget positiv utvikling de siste årene og omsatte i 2021 for 2 155 376,-.  

Proshopen har hatt en økt i omsetning med 447 749,- sammenlignet med 2020 og over 900 000,- 

hvis vi sammenligner med 2019. Proshopen har økt fortjenesten for fjerde året på rad, 30 % i 2021 

mot 28,9 % i 2020. Bruttofortjenesten i kr ble 646 540,-. Hovedårsaken til denne økningen er større 

etterspørsel og mindre behov for å selge varer på salg. Det viser også at mange av klubbens 

medlemmer er lojale og kjøper det meste av utstyret i klubbens egne Pro shop, hvilket er meget 

betydningsfullt for klubben da alt overskudd går rett inn i klubbkassen.  

4.14 Kafé  

Kaféen har hatt en omsetning på 798 551, hvilket er en økning sammenlignet med fjoråret på hele 

227 226,-.  

4.15  Simulatorgolf 

Klubben hadde i vintersesongen 2021 en Trackman simulator og en Sports Coach simulator.  

Til tross for at innendørssesongen 20/21 ble amputert av koronanedstenging i perioder må 

aktiviteten ses som god. Trackmansimulatoren var i stort sett fullbooket når vi hadde lov å holde 

åpent. Vi hadde store planer om turneringsvirksomhet som dessverre måtte avlyses på grunn av 

pandemien. 

Høsten 2021 ble det besluttet å lease enda en trackmansimulator for å forbedre klubbens tilbud 

vinterstid. Inne sesongen 21/22 har kommet meget godt i gang med stort belegg på begge våre 

simulatorer. 

4.16 Samarbeidspartnere 

Klubben har i 2021 hatt 40 samarbeidspartnere. Støtten disse bidrar med betyr veldig mye for 

klubben og vi ønsker å rette et stort takk til alle som samarbeidet med oss i 2021. 

Samarbeidspartnere i 2021: 

Aasen Sparebank, Aktiv, Bellini, Berg økonomi, Boli, Byggassistenten Sjømark AS, Ecura, Frøseth 

AS, Fæby gårdsbyrgeri, Glava, Golf Nordic, Grande Entreprenør AS, Gule biler, Inderøy Slakteri, 

Interoptik, JKE, Jægtvolden fjordhotell, Kaffe 1, Lafopa, Lena maskin, Lindseth Reklame, Midtnorsk 

Betong, Mur og Puss, Norbohus, Norconsult, NTE, OBS bygg, Overhalla betongbygg, Scandic 

Stiklestad, SEBO boliger AS, Skjækerhatten, Sparebank 1, Steen Betongpumping, Stiklestad 

Eiendom, Strandveien auto, Sveberg Rør, Tankesmia, Trønder-Avisa, Vangs, Vuku naturstein. 
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4.17 Golfspilleren i sentrum 

Et stort takk til alle som svarte på medlemsundersøkelsen – golfspilleren i sentrum! Denne 

undersøkelsen er viktig for videre arbeid, utvikling og forbedring av Stiklestad golfklubb. Fra 

mindre ting som går å gjøre noe med, med en gang, til store tiltak og visjoner som 

«generalplangruppa» jobber med. Vi har lest hver eneste kommentar, analysert vært eneste tall og 

tar det med oss i vårt videre arbeid. 

Det er svært hyggelig å kunne fortelle at Stiklestad har landets nest mest tilfredse medlemmer! 

Tilfredsheten måles etter et system som heter «Net promoter score» og er et system som er 

anerkjent over hele verden. Skalaen i dette systemet går fra -100 til 100 og vi endte på en score på 

85. Bare en klubb i landet har en bedre score, Norsjø golfklubb (87), og gjennomsnitt for alle 

golfklubber i Norge er på 45. Vi har også landets mest fornøyde medlemmer med egen bane. 

Hva sier våre medlemmer innenfor de ulike serviceområdene som det blir stilt spørsmål om?  

Overpresterer (scorer høyt sammenlignet med andre klubber): 

 Ledelse og informasjon 

 Klubbens sosiale miljø  

 Klubbhus 

 Bane 

I balanse (scorer som et gjennomsnitt av landets klubber): 

 Priser og produkter  

 Proshop  

 Mat og drikke 

 Trening 

 Treningsfasiliteter 

Under presterer (scorer lavere enn gjennomsnitt av landets klubber): 

 Ingen serviceområder under presterer sammenlignet med andre klubber 

Som dere forstår er det flotte resultater for vår golfklubb! Dette betyr ikke at vi kan slå oss til ro og 

være fornøyde med alt som det er. Hvis man går dypere inn i undersøkelsen finner vi 

berøringspunkt som absolutt kan bli bedre og som bør jobbes med. Men i sum kan vi si at 

Stiklestad golfklubb befinner seg på en god plass akkurat nå og er en klubb å være stolt av! 
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Golfspilleren i sentrum - Topp 10 golfklubber i Norge 

 

 

4.18 Generalplan 

Prosjektet utarbeider en langsiktig og helhetlig plan for videreutvikling av klubben. Prosjektet 

arbeider etter et prinsipp der totalprosjektet deles inn i flere delprosjekter. Delprosjektene skal 

detaljeres og estimeres av generalplanprosjektet, mens klubbens styre prioriterer og beslutter.  

Pågående prosjekter:  

1. Flytting av utslagssteder for å gjøre banen kortere, mer effektiv og dermed plass for flere 

spillere (her er noe igangsatt) 

2. Forbedring av driving-range, inklusive sikkerhetsnett og andre tiltak for komfort eller 

effektivitet  

3. Ombygging av klubbhuset rigget for helårsdrift med permanente innvendige 

treningsfasiliteter, bedret logistikk for mer effektiv daglig drift, oppgradering av kjøkken og 

café, ny inngang inkl. HC-rampe og -toalettfasiliteter (se skisser klubbhus) 

4. Mulig flytting av green hull 9 og gjenbruk av dagens green som treningsfasilitet 

(pitching/chipping green) 

5. Utbedring av sosialt uteområde med permanente og mobile overbygg  

6. Omlegging av parkering, gangveier, golfbag-parkering og golfbil-parkering for å utvide 

kapasitet og forbedre logistikk  

7. Oppgradering av uteområder mhp enklere vedlikehold, beplantning og fornyelse av 

møbler  

8. Samarbeid med Verdal kommune om etablering av to stk toaletter i randsonen mellom 

golfbane og Trones tursti  

9. Ny vannforsyning (Leklemsvannet) i samarbeid med Verdal kommune for vanning av tee-

steder 

Medlemmer av generalplangruppa: Nina Udnes Tronstad, Åge Storhaug, Aage Rostad, Marte 

Løvli, Kåre Hynne og Petter Hagström. 
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4.19 Sportslig aktivitet og årsberetninger fra komiteene 

Banen åpnet i år 1.mai Siste åpningsdag var 24. oktober. Årsberetningene fra komiteene gjengir 

den sportslige aktiviteten. 

4.19.1 Sports- og Aktivitetskomiteen 

 

Barn- og juniorutvalget 

Medlemmer i utvalget 

Petter Hagström, Fredrik F Fossum, Kajsa Hagström (klubbansvarlig golfjentene) 

Generelt 

Som de i de siste 4-5 årene var rekrutteringen til juniorgruppa god også i 2021. Vi er i en heldig 

situasjon hvor det kommer nye barn og unge til vår virksomhet hvert år. Golf har blitt en idrett for 

barn og unge på Innherred. Dette er meget positivt, men det legger også press på golfklubben å 

kunne ivareta disse på best mulig måte. Her har vi fortsatt en del å gå på. Vi gjennomfører gode 

treninger hver uke, men utvalgsarbeidet må styrkes for en bedre organisering av 

turneringsdeltagelse og andre aktiviteter hvis vi skal beholde de unge over tid.  

Vi har i 2021 hatt et 40-tall barn og unge på trening med en etablert kjerne på rundt 30 som stort 

sett stiller på det meste av aktivitet. I tillegg ble det arrangert Sommerskole med nærmere 40 

deltakere under ledelse av våre dyktige juniorer Johannes Troset Engan og Kristoffer Vikan. 

På grunn av til dels stort trykk på banen men også brist på frivillige eller i hvert fall organisering av 

frivillige har det vært utfordringer med å kunne gjennomføre så mange spilleøkter som vi ønsket.  

Golfjentene er et arrangementsbasert breddeprogram for jenter opp til 19 år. Med felles tiltak på 

tvers av klubbene kan jenter trene og ha det gøy sammen, med golf og andre aktiviteter. Det ble i 

2021 to arrangement i Trøndelag, et på Stjørdal GK og et på Trondheim GK: Stiklestad var 

representert på begge plasser. 

Turneringer 

Narvesen tour er det regionale tilbudet for juniorer. Dette er et lokalt lavterskeltilbud vi ønsker at 

så mange som mulig av juniorene våre blir med på. Her har vi hatt forholdsvis god deltakelse i 

løpet av sesongen.  

2.mai arrangerte vi Narvesentour på hjemmebane. Turneringen ble gjennomført med glans takket 

være meget god dugnadsinnsats. Det var til sammen 52 spillere som deltok, med det var vi for 

andre året på rad den største Narvesenturneringen i Midt-Norge. Vi stilte med hele 27 deltakere 

fra SGK. Sesongen ble avsluttet med en nyvinning for året, NTE open junior. Her deltok 27 spillere 

fra SGK. 
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Sportslig tilbud neste år 

Det sportslige tilbudet er avhengig av hvilken størrelse vi får på trener og frivilligapparatet. Det blir 

innendørstreninger en dag i uken fra januar. Utendørstreningene starter i mai. Narvesen tour og 

NTE Open junior vil bli arrangert på Stiklestad golfklubb. I tillegg skal vi prøve å få til et Golfjentene 

arrangement på klubben. 

Prestasjoner utenfor klubben 

Srixon tour er det øverste nivået for juniorgolf i Norge. Her har Stiklestad golfklubb vært 

representert av Åsmund Sandnesmo Norum som endte på en strålende 8:e plass på order of 

merit, med en fantastisk andre plass på NM junior som beste resultat. Dette lover gott for 

fremtiden!  

På Narvesen Tour ble det 3 førsteplasser til klubben, Miranda Falk Voll med to og Aleksandra 

Berntsen med en, gratulerer! 

Eliteutvalget 

Generelt 

Trones Tour kom ikke i gang i 2021, som følge av restriksjoner i mai, og ble dermed erstattet med 

tre kvalifiseringsrunder til Lag-NM. Totalt deltok åtte spillere i kvalifiseringen, hvor fem spillere ble 

tatt ut til å representere klubben. 

Sportslig tilbud neste år 

Trones Tour vil igjen bli gjeninnført i 2022. Målgruppen til turneringsserien er for golfspillere med 

hcp under 15, som har både høyt og lavt ambisjonsnivå. Terskelen for deltagelse skal være lav, og 

turneringsserien skal være en god arena for å konkurrere og utvikle seg sammen med lokale 

golfere. 

Prestasjoner utenfor klubben 

Klubben stilte lag i Lag-NM 2. div på Elverum GK fra 17.-18. juli. Laget som representerte klubben 

var Åsmund Sandnesmo Norum, Fredrik Feragen Fossum, Sigurd Røstad Olsen, Petter Røstad 

Olsen og Petter Hagström. Turneringen bestod av 18 hull foursome, 18 hull fourball og 18 hull 

single. Laget reiste til turneringen med ambisjoner om å kjempe om opprykk til 1. div, men etter to 

innledende runder med lagspill lå laget på 5. plass før siste dag. På siste runde gjorde laget et byks 

oppover resultatlista, ledet an av lagets yngste spiller, Åsmund, som også slo til med dagens beste 

score. Det ble en nervepirrende avslutning på turneringen hvor Stiklestad GK trakk det lengste 

strået, vant turneringen med 4 slag og dermed rykket opp til 1. divisjon. Det er med stor 

optimisme vi ser frem til å spille Lag-NM i 1. divisjon i 2022 på hjemmebane! 

Åsmund Sandnesmo Norum hadde store fremganger i 2021, les mer om disse i rapporten til 

juniorutvalget. 
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Seniorutvalget 

Medlemmer i utvalget 

Brita Kleven Thorsvik, leder, Ola Larsen, Reidar Eriksen, Jostein Indahl, Bjørn Karlsen, Berit Verstad, 

Erik Vårdal, Asbjørn Løding.. 

 

Generelt 

Tilbudet til seniorene i klubben justeres litt hvert år etter diskusjon på høst- og vårmøte. I 2021 fikk 

vi gjennomført en lagturnering hver måned noe som ble godt mottatt. I tillegg hadde vi vanlige 

seniorrunder over 9 hull, 5 turneringer over 9 hull og 2 turneringer over 18 hull. Også i år var det 

over 80 seniorer som deltok en eller flere torsdager. Av disse var det 14 medlemmer som ikke 

deltok i 2020 og 8 gjestespillere.  I alt var det 669 oppmøter på 21 torsdager, noen færre enn året 

før som bl.a. skyldes 2 færre seniorrunder. 

Det er fortsatt en utfordring å nå fram til enda flere seniorer og få gjort kjent at våre tilbud er et 

variert lavterskeltilbud som passer både for nybegynnere og etablerte spillere. 

Turneringer. 

Deltakelsen på turneringer har økt jevnt de siste årene.  I 2021 var det 81 deltakelser på fem 9-

hullsturneringer, 19 flere enn året før. I tillegg var det 32 deltakere på to 18-hullsrunder, samme 

dag som 42 valgte å gå kun 9 hull. 

Simulator 

Klubben har lagt til rette for turneringer over 9 hull på simulator på torsdager høsten 2021, for 

seniorer med venner. Tilbudet har kostet kr 100 og vinneren spiller gratis neste torsdag. Pga 

Coronaen ble kun 3 runder gjennomført før jul med i alt 46 oppmøter. 

I tillegg er det mange seniorer som deltok både på Månedsturnering, Lagturnering og som spilte 

ordinære sosiale runder og treningsrunder.. 

 

Sportslig tilbud neste år 

Det er ikke planlagt store endringer for tilbudet til seniorene neste år. Antall parturneringer blir 

fortsatt en gang pr måned, men med flere varianter enn i 2021.  Vi planlegger å spilles Stableford 

på de to 18-hulls turneringene, også på 9-hullstilbudet samme dag, mot netto slag på øvrige 

torsdagsrunder. 

Vi synes det er viktig å fortsette med lave påmeldingsavgifter og sosial premieutdeling på 

seniorrundene, hvor hver fjerde spiller får premie, halvparten etter prestasjon og halvparten etter 

trekking - men alle får samme premie. Fortsatt shutgun start er også viktig for det sosiale miljøet. 

Vi ønsker å kunne få til egne treningsøkter for seniorene med kvalifisert veileder/pro. 

Vi håper også at det i 2021 igjen kan gjennomføres en golftur til en av naboklubbene. 

 

Prestasjoner utenfor klubben 

SGK stilte med et herrelag og et damelag i Lagmesterskapet 2. divisjon, arrangert av Norsk 

Seniorgolf på Byneset i august. Herrene ble nr. 6 og damene nr. 2. 
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Dameutvalget 

Medlemmer i utvalget 

Bente Norum, Lise Fanakrå, Siv Lillian Lien, Anita Kristin Gjærvan, Marit Teng, Kathy Herje. 

 

Generelt 

Året har vært veldig positivt. Flere nye medlemmer har blitt med og det har vært god aktivitet. Fått 

mange gode tilbakemeldinger fra de som har vært med. Vi hadde et mål om ta ekstra godt vare 

på nye medlemmer. Ufarliggjøre damegolfen. Tilbakemeldinger både fra ledelse og medlemmer, 

gjør at vi synes vi har gjennomført året på en god måte. God stemning hver tirsdag. Vi gjorde 

også en god jobb i forhold til å skaffe sponsorgaver fra firmaer i nærområdet, noe som resulterte i 

gode og mange premier. 

Hadde som mål å starte året med en treningsdag. Da dette var en suksess i 2020, med oppmøte 

på 35 spillere. I år ble dette ble lagt på is pga. korona. Ble ikke gjennomført senere i sesongen 

heller, da det ble stor pågang på instruktørene når alt åpnet. 

Turneringer og treninger 

Vi har hatt 4 Eclectic-turneringer i løpet av sesongen. Oppmøtet har hatt et gjennomsnitt på 20 

personer hver gang. Sier oss veldig fornøyd med dette.  

18-hulls turneringer har vi gjennomført 2 ganger. 13 personer påmeldt i juni og 9 personer i 

august. 

Vi har hatt 12 damekvelder utenom disse. Da har vi hatt forskjellige spillemåter: Vanlige 

selskapsrunder, 2 manns scramble, 4 manns scramble, fourball, 3 køllers runde, foursome, fourball, 

snorgolf og valgfrie runder. 

Ladies tour 20/7 ble en knallsuksess selv om det var midt i ferien. Spillere fra andre klubber ble 

innbedt og vi var totalt 40 spillere. Første og tredje plass gikk til klubbmedlemmer. 

Simulator 

Vi hadde planer om å arrangere aktiviteter på simulatorene. Koronarestriksjoner og smitte har 

vært med å gjøre planleggingen vanskelig. Håper at vi klarer å gjennomføre dette i 2022. 

Sportslig tilbud neste år 

Damegolf-komiteen fortsetter et år til. Vi vil ta med oss tilbakemeldinger fra dette året, for at neste 

sesong skal bli bedre og mer tilrettelagt for det medlemmene har av ønsker. 

Sportslige prestasjoner 

- Anny Sofie Langli ble Inderøymester. 

- Lag NM senior dame fikk en 3. plass. Lise Fanakrå fikk beste brutto score. 
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4.19.2 Utdanningskomiteen 

Utdanningskomiteen var i 2021, som i 2020 ledet av styrets representant Lindis Semb, i samarbeid 

med daglig leder Petter Hagström. 

Også 2021 ble et spesielt år i likhet med fjoråret med pandemien, som har stilt krav til raske 

omstillinger gjennom året. Generelt økende interesse for golf i hele landet. De fantastiske 

prestasjonene til Viktor Hovland inspirerer, og en forståelse av at golfsporten kan utøves trygt selv 

under strenge tiltak for å hindre koronasmitte. Gledelig å oppleve at mange unge trekkes til 

sporten. Vi skulle gjerne fått med flere jenter og damer. 

 

Vi hadde 123 kursdeltakere i 2021 hvilket er 26 færre enn i 2020 men 56 flere enn i 2019. Vi har 

tidligere hatt en utfordring med at for få av kursdeltakerne blir medlemmer, 20 av 67 i 2019. 

Denne trenden snudde i 2020 hvor 76 av kursdeltakerne ble medlemmer av Stiklestad golfklubb 

og fortsatte i 2021 hvor 64 av 123 ble medlemmer. I 2019 ble kun 20 av 67 kursdeltakere 

medlemmer. 

Nybegynnerkursene har blitt enklere å gjennomføre takket være e-læringsmodulen og klubbens 

fokus på praktisk trening og opplæring.  

 

At mange melder seg inn i klubben og blir golfspiller skyldes i hovedsak at kursdeltakerne får 

tilbud om gratis nybegynnertrening og en redusert medlemsavgift som fordeles pr måned i to år. 

Likeledes tilbakemeldinger om at klubben oppleves som åpen, inkluderende, hjelpsom og 

imøtekommende for kursdeltakerne. 

 

Fokus framover bør være rekruttering av instruktører for at belastning for hver enkelt ikke blir så 

stor og fordi klubben står foran et naturlig generasjonsskifte de nærmeste årene. Det er ikke 

utenkelig at flere kvinnelige instruktører vil ha positiv innflytelse på rekruttering av jente- og 

damespillere. En tydelig profilering av golf som svært egnet familiesport/-aktivitet bør også ha 

tydelig fokus. 

 

Kurslære i 2021: Ketil Svartås, Vegard Mollan. Lindis Semb, Bjørg H Ravlo og Petter Hagström, 

Petter R Olsen, Sigurd R Olsen, Bjørn Karlsen, Jarle Nesbø og Harald Svensen.  

Takk for en uvurderlig innsats! 
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4.19.3 Turneringskomiteen 

2021 ble et svært godt turnerings år på tross av Corona og restriksjoner som fulgte med denne. 

Noen få avlysninger på starten av sesongen, men utover disse fungerte det meste optimalt. 

 

Vi har arrangert 11 turneringer hvor vi har hatt 857 deltakere. I tillegg kommer senior – og dame 

golfen, samt Eclectic. 

NM senior ble også spilt på vår bane med over 100 deltakere. Disse er heller ikke medregnet i 

ovenstående tall. Totalt passerer vi altså over et tusen som spilte turnering hos oss i fjor. Mange 

spilte flere turneringer hvilket vi er glade for. 

Viking Scramble og Bellini Autumn Leaves var våre mest populære turneringer. 

 

Petter Røstad Olsen og Lise Fanakrå ble klubbmestere. 

 

Oddbjørn Sjøvold og Bjørn Karlsen tok hhv 2. og 3. plass i senior NM klasse super senior. 

 

En stor gratulasjon til alle! 

 

Klubben har også kjøpt inn en ny Trackman simulator i tillegg til den vi allerede hadde. Det 

arrangeres turneringer på disse og en lagserie som skal gå hele vintersesongen. Interessen har 

vært svært god og i lagserien har vi 24 påmeldte lag. 

 

Trones Tour for herrer, damer og senior 50+ vil i samarbeid med eliteutvalget sin Trones tour bli 

innført i 2022 for å bedre det sportslige tilbudet. 

 

Turneringskomiteen har i 2021 bestått av Frank Møllegaard, Jarle Nesbø, Siv Lillian Lien og Bjørn 

Karlsen. I tillegg har vi hatt god hjelp av Petter og Kjetil i administrasjonen. 

 

Vi takker klubbens medlemmer, og alle tilreisende, for et godt turnerings år. 
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4.19.4 Anleggskomiteen   
Aktiviteten for anleggskomite, klubbhus 

Aktiviteten i klubbhuset ble i sesongen 2021 også preget av restriksjoner p.g.a Covid 19. Det ble 

gjennomført en liten dugnad i slutten av april hvor det ble vasket og klargjort for sesongen. Det 

ble også gjennomført dugnad i forbindelse med NM senior 18-20 juni. Rengjøring før turnering, 

og medlemmer som var med under turnering i forbindelse med matservering. Under sesongen var 

det behov for frivillige når det var ulike grupper som hadde forhåndsbestilt servering under sitt 

besøk på banen. Det var da i hovedsak grilling av burgere og diverse andre behov. Midt Norsk 

med rundt 100 deltagere og Tree Lions med ca 30 deltagere kan nevnes som grupper som krevde 

en del frivillige. Har også vært frivillige som har stilt opp i proshop når det har vært behov. 

For neste sesong er håpet at en kan få til en bedre fordeling mellom medlemmene når en kommer 

til det å bidra når det er behov for hjelp. Det vil bli behov ved større turneringer, og når det er 

stort trykk på banen med mange tilreisende. Mange forventer at en får kjøpt seg et enkelt måltid 

når en er på en golfrunde. Med litt innsats fra flere vil dette være mulig. De som jobber på 

klubbhuset, har oftest mer enn nok å gjøre når det er mange besøkende, enn å lage mat. Ønsket 

er at en kan få til en plan hvor en får satt opp behovet for hva en trenger av frivillige hver måned. 

Da vil en lettere kunne fordele arbeidsoppgavene på flere av medlemmene. 

Aktiviteten for anleggskomite, bane 

Om denne aktiviteten kan du lese under punkt 4.8 Banen. Gruppens arbeid har blitt ledet av 

greenkeeper Bjørn Sverre Amdahl. 

 

4.20 Hole-in-one i 2020 

2021 ble et skikkelig hole in one år på Stiklestad golfklubb med hele 7 stk. i løpet av sesongen.  

- Jan Ove Dahl  14/5-2021 Hull 2 

- Ståle Isaksen  28/5-2021 Hull 2 

- Anton Jenssen  16/7-2021 Hull 8 

- Oddvar Growe  13/8-2021 Hull 8 

- Edvin Schubert  8/9-2021 Hull 2 

- Tuanjit Insuk Moe 20/9-2021 Hull 8 

- Jarle Nesbø   23/9-2021 Hull 10 

Gratulerer alle sammen! 

Styret håper årsberetningen samlet sett gir klubbens medlemmer den ønskede informasjon om 

klubbens aktivitet i 2021. Årsrapporten skal gi grunnlag for de vedtak som årsmøtet skal fatte. 

Golfsesongen 2021 har etter styrets mening vært meget vellykket både for ansatte, klubbens 

medlemmer, våre gjester og samarbeidspartnere. 

 

Styrets forslag til vedtak: De framlagte beretninger for 2021 godkjennes. 
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5 Behandle klubbens regnskap i revidert stand 
 

Stiklestad golfklubb 
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- Årsregnskap 

- Resultatregnskap 

- Balanse 

- Noter 

- Revisors beretning 
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5.1 Resultatregnskap 
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5.2 Balanse 
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5.3 Noter til regnskapet 
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5.4 Revisjonsberetning 
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5.5 Kontrollkomiteens rapport 

 

 

 
Styrets forslag til vedtak: 

Det framlagte regnskap for Stiklestad GK for regnskapsperioden 01.01. – 31.12.2021 med tilhørende 

beretninger fra revisor godkjennes. Kontrollkomiteens rapport tas til orientering.  
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6 Behandle innkomne forslag og saker 
A. Forslag fra medlemmer 

B. Forslag fra valgkomite/styret; Honorering av styret. 

*Det er vi publisering av årsmøtedokumentene ingen innkomne forslag fra medlemmer. 

Valg komiteens innstilling til godtgjørelse for driftsåret 2021: 

Da valgkomiteen arbeidet med forslag til godtgjørelse til styret ble det enighet om at 

følgende kriterier bl.a. skulle vektlegges: økonomisk status i klubben, historisk godtgjørelse, 

aktivitet i styret mv. Valgkomiteens generelle holdninger: verv skal naturligvis honoreres, 

rimelig stort. Videre mener vi at motivasjonen til å påta seg verv bør være et brennende 

ønske for å utvikle klubben vår, ikke økonomiske motiv, både nå og i fremtiden. Som alle 

sier: vi er en dugnadsklubb. 

For 2020 ble det på årsmøte besluttet følgende honorering:  

- Styremedlemmer        kr. 6.000,- + kaffeavtale og rangeballer 

- Styreleder                   kr. 18.000,- + kaffeavtale og rangeballer 

- Varameglemmer        Kaffeavtale 

 

Valgkomiteen ønsker å gjøre årsmøte oppmerksomme på at alle beløp til personer med 

verv som overstiger kr. 10.000,- pr. år – utløser skatteplikt for mottaker. I tillegg må klubben 

bl.a. betale arbeidsgiveravgift og feriepenger. Det vil si at forskjellen på kr. 10.000,- og 

18.000,- for eks. styreleder ikke vil utgjøre vesentlig forskjell på utbetalingen, men for 

klubben betyr det utgifter på over det dobbelte.  

På bakgrunn av ovennevnte er valgkomiteens innstilling til godtgjørelse for 2021: 

- Styreleder: kr. 10.000,-, kaffeavtale og rangeballer.  

- Styremedlemmer: kr. 6.000,-, kaffeavtale og rangeballer.  

- Varamedlemmer: kaffeavtale.  
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7 Fastsette medlemskontingent 
På årsmøtet i 2021 ble det vedtatt å regulere årskontingentene til 2022 med KPI. Administrasjonen 

fikk frihet å runde av til nærmeste 50 kr. Dette slo ikke helt bra ut da styret og administrasjonen 

ikke ønsket at juniorkontingenten skulle økes for mye. Dette gjorde at kontingentene for 2022 ble 

satt som i tabellen. Styret håper at årsmøtet godtar denne justeringen hvor Ungdom og Junior kun 

ble justert med 25 kr.  

Kontingenter 2022 

Kontingentkategori 
Engangsbetaling  

Januar/Februar 

Ratebetaling       

(12 måneder) 
Info 

Barn  125 kr - Til og med 12 år 

Ungdom 825 kr 90 kr 13-15 år 

Junior 2025 kr 190 kr  16-19 år 

Unge voksne 20-25  3925 kr 350 kr 20-25 år 

Unge voksne 26-30  4675 kr 410 kr 26-30 år 

Voksne 6475 kr 560 kr Fra 31 år 

Familie 
11375 kr 970 kr 

Ektefeller, samboere og 

barn (inntil 19 år) skrevet på 

samme adresse.  

Fjernmedlem 3325 kr 300 kr 
Krever bostedsadresse mer 

enn 50 km fra trones. 

Greenfeemedlem                 2075 kr 200 kr 
Greenfee: 9 hull 200 kr, 18 

hull 400 kr 

Greenfeemedlem +           
3125 kr 280 kr 

Klippekort med 5 x 18 

hullsrunder eller 10 x 9 hulls 

runder. Deretter greenfee: 9 

hull 200 kr, 18 hull 400 kr. 

Comeback 
4125 kr 

- 

Gjelder for spillere som ikke 

var medlem av en norsk 

golfklubb i 2019. 
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Egne kontingenter for nybegynnere: 

Kontingentkategori 
Engangsbetaling  

Januar/Februar 

Ratebetaling       

(12 måneder) 
Info 

Nybegynnere voksne år 

1 
- 350 kr 

Fra den måneden man 

melder seg inn og ut året. 

Nybegynnere voksne år 

2 
- 460 kr 12 måneder 

Nybegynnere familie år 

1 
- 970 kr 

Fra den måneden man 

melder seg inn og ut året. 

Nybegynnere familie år 

2 
- 970 kr 12 måneder 

Nybegynner unge 

voksne 

År 1 

- 
350 kr 

Fra den måneden man 

melder seg inn og ut året. 

Nybegynner unge 

voksne år 2 
- 410 kr 12 måneder 

Nybegynnere øvrige år 1 - Full pris 
Fra den måneden man 

melder seg inn og ut året. 

Nybegynnere øvrige år 2 - Full pris 12 måneder 

 

Medlemskap tegnes for 1 år. Eventuell utmelding må skje før 31.desember. 

Styrets forslag til vedtak: 

Kontingentene for 2023 justeres med KPI for unge voksne og eldre, årsmøtet gir styret lov å runde 

av til passende tall innenfor 50 kr fra beregnet kontingent. At styret og administrasjonen gis frihet 

til å justere Barn, ungdom og Junior kontingenter med mindre enn KPI. 
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8 Vedta klubbens budsjett 
 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Det framlagte budsjett for 2022 godkjennes.  
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9 Behandle klubbens organisasjonsplan og revidert sportslig plan 

 

Det er ingen forandringer i organisasjonsplanen som ble vedtatt på årsmøte i 2019.  

 

 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Den framlagte organisasjonsplan godkjennes. 
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10 Valg 
Valg iht. klubbens gjeldende lov-norm 

a) Valg av Leder 

b) Valg av 5 styremedlemmer (inklusiv leder) og 2 varamedlemmer 

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

d) Velge autorisert revisjonsfirma 

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. Møter i 

regi av Norges Golfforbund foreslås det at SGK er representert opptil 2 personer ved styreleder og 

utvalgt person. 

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

10.1 Valg av styre 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder    Åge Storhaug  Gjenvalg 1 år 

Styremedl/sport og aktivitet Stian Arntsen  Ikke på valg, 1 år igjen 

Styremedl/ utdanning  Lindis Semb  Ikke på valg, 1 år igjen 

Styremedl/ turnering  Bjørn Karlsen  Gjenvalg 2 år 

Styremedl/ anlegg  Kari Norum  Gjenvalg 2 år 

Nestleder velges av styret, jfr. Ny Organisasjonsplan SGK datert 17.17.2018. 

 

Varamedlem   Fredrik Fossum  Gjenvalg 1 år 

Varamedlem   Per Hegdahl  Gjenvalg 1 år 

 

10.2  Valg av kontrollkomite 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder    Oddbjørn Sjøvold Gjenvalg 1 år 

Medlem   Jon Arve Hollekim Gjenvalg 1 år 

Varamedlem   Laurits Fjørtoft  Gjenvalg 1 år 
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10.3 Valg av autorisert revisjonsfirma 

 

Styrets forslag til autorisert revisjonsfirma:  

Revisorgruppen Namdal – Innherred AS 

 

10.4  Representanter til ting i de organisasjonsledd klubben har 

representasjonsrett  

 

Valgkomiteens innstilling: 

Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene 

 

10.5 Valg av valgkomite  

 

Styrets forslag til valgkomite: 

Petter Røstad Olsen - leder, Bente Norum - medlem, Pål Ragnar Telnes – medlem 

Takk til valgkomiteen 2021 som bestått av: 

Petter Røstad Olsen - leder, Bente Norum - medlem, Pål Ragnar Telnes - medlem, Bjørn 

Heggelund - vara. 
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11 Vedlegg 
 

11.1 Fullstendig innstilling til årsmøte 2022 – Valgkomiteen  
 

Følgende verv er på valg for 2022 i Stiklestad Golfklubb: 

- Styreleder:   Åge Storhaug 

- Styremedlem:   Bjørn Karlsen 

- Styremedlem:   Kari Norum 

- Varamedlem:   Fredrik Fossum 

- Varamedlem:  Per Hegdahl 

- Kontrollkomite:  Oddbjørn Sjøvold 

- Kontrollkomite:  Jon Arve Hollekim 

- Vara kontrollkomite: Laurits Fjørtoft 

Kandidatene:  

I starten av arbeidet i valgkomiteen tok vi noen prinsipielle avgjørelser om premissene for det 

videre arbeidet. Det ble enighet om at tradisjonelle kriterier som kvalifikasjoner, kompetanse og 

erfaring skulle vektlegges når komiteen skulle vurdere sittende styre og ev. nye kandidater.  

Valgkomiteen har hatt samtaler med alle i sittende styre / kontrollkomite. Som et resultat av disse 

samtalene er valgkomiteen glade for å meddele at samtlige på valg ønsker å stille til gjenvalg. 

På bakgrunn av dette er valgkomiteens innstilling følgende: 

Styret 

Leder Åge Storhaug Gjenvalg 1 år 

Styremedl/sport og aktivitet Stian Arntsen Ikke på valg, 1 år igjen 

Styremedl/ utdanning Lindis Semb Ikke på valg, 1 år igjen 

Styremedl/ turnering Bjørn Karlsen Gjenvalg 2 år 

Styremedl/ anlegg Kari Norum Gjenvalg 2 år 

 

Varamedlemmer 

Fredrik Fossum Gjenvalg 1 år 

Per Hegdahl Gjenvalg 1 år 

 

Kontrollkomite 

Oddbjørn Sjøvold Gjenvalg 1 år 

Jon Arve Hollekim Gjenvalg 1 år 

Laurits Fjørtoft (varamedlem) Gjenvalg 1 år 
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Forslag til godtgjørelse til styret for driftsåret 2021: 

Da valgkomiteen arbeidet med forslag til godtgjørelse til styret ble det enighet om at følgende 

kriterier bl.a. skulle vektlegges: økonomisk status i klubben, historisk godtgjørelse, aktivitet i styret 

mv. Valgkomiteens generelle holdninger: verv skal naturligvis honoreres, rimelig stort. Videre mener 

vi at motivasjonen til å påta seg verv bør være et brennende ønske for å utvikle klubben vår, ikke 

økonomiske motiv, både nå og i fremtiden. Som alle sier: vi er en dugnadsklubb. 

For 2020 ble det på årsmøte besluttet følgende honorering:  

- Styremedlemmer        kr. 6.000,- + kaffeavtale og rangeballer 

- Styreleder                   kr. 18.000,- + kaffeavtale og rangeballer 

- Varameglemmer        Kaffeavtale 

Valgkomiteen ønsker å gjøre årsmøte oppmerksomme på at alle beløp til personer med verv som 

overstiger kr. 10.000,- pr. år – utløser skatteplikt for mottaker. I tillegg må klubben bl.a. betale 

arbeidsgiveravgift og feriepenger. Det vil si at forskjellen på kr. 10.000,- og 18.000,- for eks. 

styreleder ikke vil utgjøre vesentlig forskjell på utbetalingen, men for klubben betyr det utgifter på 

over det dobbelte.  

På bakgrunn av ovennevnte er valgkomiteens innstilling til godtgjørelse for 2021: 

- Styreleder: kr. 10.000,-, kaffeavtale og rangeballer.  

- Styremedlemmer: kr. 6.000,-, kaffeavtale og rangeballer.  

- Varamedlemmer: kaffeavtale.  

 

 

 

Sted / dato:________________________________ 

 

 

_____________________       _____________________           _____________________ 

Petter Røstad Olsen (leder)                      Pål Ragnar Telnes                                   Bente Norum 

 


