
Til medlemmene i Miklagard Golfklubb 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MIKLAGARD GOLFKLUBB 

Årsmøte avholdes torsdag 16. mars 2023 kl. 18.00 på Lily Hotel, Miklagard. 

Styret har fastsatt slik forslag til 

Dagsorden 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) 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. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.
11. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder
b) Fra 3 til 7 styremedlemmer og inntil 2 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Kontrollkomité med 2 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.
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. 
Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. 

Forslag til saker skal være styret i hende to uker før årsmøtet som er senest onsdag 1. mars kl 18:00  
dog slik at senere innkomne saker som ikke er lovendringer kan kreves behandlet etter vedtektenes § 
13 sjette ledd.  

Lagets årsmelding og revidert årsregnskap, budsjett for 2023, styrets forslag til vedtak under sak 6, 
samt valgkomitéens forslag under sak 11 vil være klargjort for medlemmene en uke før årsmøtet og 
vil bli lagt ut på www.miklagardgolf.no 

Det er utsendt egen innkalling med vedlegg til ordinær generalforsamling i Miklagard Golf AS samme 
sted som starter kl. 19.30. 

Administrasjonen vil også gi en kort redegjørelse om status og prioriteringer for inneværende sesong 

Kløfta den 10. februar 2023 
Med vennlig hilsen 

styret i Miklagard Golfklubb v/ 
Marianne Bjarstad, styrets leder 


