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PROTOKOLL FRA 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  

BÆRUM GOLFKLUBB  

15. mars 2023  

Ekstraordinært årsmøtet ble holdt på klubbhuset, Bærum Golfklubb,  

Hellerudveien 51, 1350 Lommedalen 

 

 
Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Styreleder, Bente Grobstok, åpnet møtet kl. 18.00. 
Totalt ble det registrert 30 stemmeberettigede.  

 
Vedtak:  
Årsmøtet godkjente de stemmeberettigede. 

 
 
Sak 2. Valg av møteleder 
 
Vedtak:  
Magnar Eide ble valgt til møteleder etter forslag fra salen. 
 
 
Sak 3. Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 
 
Vedtak:  
Etter forslag fra salen ble Steinar R. Paulsen valgt til referent og Ivar G. Karlsen og Haavard Nordlie ble 
valgt til å underskrive protokollen. 
 

Sak 4. Godkjenne innkallingen og saklisten 

Vedtak: 
Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. 
 
 
Sak 5. Godkjenne forretningsordenen 
Møteleder redegjorde for ønsket forretningsorden 

Vedtak: 
Forretningsordenen ble godkjent. 
 

Sak 6.      Behandle beslutningssak  
Styret legger frem for ekstraordinært årsmøte følgende: 
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Styret får fritak for kontingent 
  
Forslag til vedtak: 
Fra 2023 og fremover, fritas alle styrets medlemmer for kontingent så lenge de sitter i styret og utøver 
sin rolle. 

 

Kommentar og generell debatt: 
➢ Styrets leder presenterer og utdyper forslaget 

➢ Flere tilstedeværende holdt innlegg om hvorfor forslaget ikke bør vedtas 

➢ Styrets leder orienterte ytterligere om motivet og bakgrunnen for forslaget underveis 

➢ Årsmøte ble orientert om at refusjoner gitt i 2022 til styremedlemmer vil tilbakebetales 

➢ Før avstemning bekrefter tilstedeværende styremedlemmer at de holdt seg fra å stemme i 
saken 

Styrets forslag under sak 6 falt mot 20 stemmer. 
 

Sak 7       Behandle beslutningssak   
Styret legger frem for ekstraordinært årsmøte følgende: 
 

 Styrets leder og nestleder mottar styrehonorar 
  
Forslag til vedtak: 
For 2023 mottar styreleder og nestleder et styrehonorar på hhv. Kr. 30 000 og kr. 20 000.  
Heretter fastsettes styrehonorar på årsmøtene. Styret får fritak for kontingent 
  
Kommentar og generell debatt: 

➢ Styrets leder presenterer og utdyper forslaget 

➢ Ingen meldte seg for innlegg idet man anså saken tilstrekkelig belyst under sak 6. 

➢ Styremedlemmer avholdt seg fra å stemme i saken. 

 
Styrets forslag under sak 7 falt mot 18 stemmer. 

 

 
Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.45 
____________________________________________________________________________________ 
 
Referent: Steinar R. Paulsen 
 
 
2 medlemmer til å signere protokollen: 
 
Ivar G. Karlsen og Haavard Nordlie 
 
 
Lommedalen, 16. mars 2023 
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