
Referat årsmøte Narvik golfklubb  
 
Dato: Onsdag den 15.mars 2017 
Sted: Scandic Hotell Narvik 
Referent: Casper Bolle 
 

1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det ble gjort oppmerksom på at kun medlemmer 
som har betalt sin kontingent var stemmeberettigede. Det var godt fremmøte på årets 
årsmøte der ca 50 medlemmer deltok.  

2. Innkalling, saksliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent.   
3. Jan Petter Pettersen ble valgt som dirigent, mens Rune Skjervagen og Jan Erik Collin                                  

ble valgt til å underskrive protokollen.  
4. Det ble gitt en kort orientering av klubbens regnskap for 2016 av Johnny Bolle. Regnskapet 

ble enstemmig godkjent. Årsmøtet ga sin tilslutning til at klubben fortsatt skal få regnskap 
revisorgodkjent. 

5. Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent. 
6. Det forelå forslag fra styret om å fjerne «begrenset spillerett» for medlemmer fra fylte 70 år. 

Etter redegjørelsen fra styrets leder for dette forslag, ble det fra medlem Lian fremmet 
kontraforslag om en opptrapping av avgiften for spillerett for de fra fylte 70 med en økning 
på kr. 1.500,- i 2018 og ytterligere 1000,- i 2019. Denne gruppen betaler da full avgift (dagens 
avgift for full spillerett) kr. 3.000,- i 2019. Begrunnelsen var at overgangen ble for brå/stor. 
Etter en kort diskusjon rundt saken ble dette forslag omforent og enstemmig vedtatt av 
årsmøtet. Skulle spilleretten bli endret i 2018 eller 2019 vil dette påslag naturligvis gjelde 
også for klassen fylte 70 år. 

7. Dagens øvrige medlemskontingenter videreføres for 2018.  
8. Det ble gitt en kort orientering av budsjettforslaget for 2017 av daglig leder Casper Bolle. 

Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.  
9. Valg: valgkomiteen fremmet forslag om at styret ble utvidet til 6 personer og at medlem Jan 

Petter Pettersen og medlem Thomas Nystad skulle tre inn i styret. Forslaget ble enstemmig 
vedtatt. Styret er således: Johnny Bolle, Lisbet Kristiansen, Ronny Bergvik, Kristin Olsen, 
Thomas Nystad, Jan Petter Pettersen. I komitevalgene ble Ole Dagfinn Ditløvsen valgt inn i 
banekomiteen. Valgkomiteen hadde ingen kandidater til ny leder i klubben. Det ble redegjort 
for en betydelig innsats i så måte, men uten resultat. Ordstyrer Jan Petter Pettersen anmodet 
nåværende leder gjennom mange år Johnny Bolle om å ta ett år til som klubbens leder. Med 
bakgrunn i den vanskelige situasjonen uten lederkandidat, aksepterte Johnny Bolle å bli 
foreslått gjenvalgt. Dette ble så enstemmig vedtatt med akklamasjon. Valget av 
lederposisjonen gjelder for 1 år. 

10. Revisorfirma BDO AS ved Steinar Finstad ble gjenvalgt som klubbens honorerte revisor for 
2017. 

 
Narvik den 07.04.2017 

 
 
………………………………………………….   …………………………………………………. 
Jan Erik Collin      Rune Skjervagen 
 

 
 
------------------------------------------- 
Referent Casper Bolle         

  


