
Protokoll fra årsmøte i Gjøvik & Toten Golfklubb, avholdt på Sillongen Toten Hotell 

30. mars 2022 

 

Møtet ble åpnet av Astrid Bollum.  Det var 24  frammøtte,  alle stemmeberettigede. 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
 

De stemmeberettigede ble godkjent. 

 

2. Velge dirigent. 
 

Astrid Bollum ble foreslått og valgt som dirigent. 

 

3. Velge protokollfører. 
 

Anne Heiberg ble foreslått og valgt som protokollfører. 

 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 

Cato Fjeld og Henning Rogne ble foreslått og valgt til å underskrive protokollen. 

 

5. Godkjenne innkallingen. 
 

Innkallingen ble godkjent. 

 

6. Godkjenne sakslisten. 
 

Sakslisten ble godkjent. 

 

7. Behandle Klubbens årsberetning. 
 

Årsberetningen ble lagt ut på klubbens hjemmesider den 23. mars.   Den ble godkjent. 

 



8. Behandle Klubbens regnskap. 
 

Klubbens regnskap ble lagt ut på hjemmesidene den 23. mars.  Det ble presentert, og 

enstemmig godkjent.  Kontrollkomiteens rapport ble tatt til etterretning. 

 

9. Behandle innkomne forslag og saker.  
 

Det var ingen innkomne forslag. 

 

10. Fastsette medlemskontingent for 2023. 
 

Tas under punkt 12 – ny lovnorm. 

 

11. Vedta Klubbens budsjett. 
 

Klubbens budsjett var lagt ut på hjemmesidene den 23. mars, og ble godkjent. 

 

12. Behandle punkt i ny lovnorm for klubben fra 1.1.2022. 
 

Ny lovnorm som følger NIFs lovnorm er vedtatt av styret i h.h.t. NIFs retningslinjer.   Tillegg 

i loven, § 11. punkt 7:  Styret kan – etter fullmakt fra årsmøtet 2022 – fastsette 

medlemskontingenter for kommende år. Tillegget ble godkjent. 

 

13. Valg 
 

Valgkomiteens innstilling til Gjøvik & Toten Golfklubbs årsmøte 30.3.2022: 

Astrid Bollum,          ikke på valg   på valg i 2023.    Enstemmig valgt 

Lars Blekastad nestleder på valg    tar ikke gjenvalg 

Monica Solberg                        på valg    tar gjenvalg til 2024 Enstemmig valgt 

Anders Ringen                           ikke på valg   på valg i 2023  Enstemmig valgt 

Robert Johansson Dahlen           ikke på valg   på valg i 2023  Enstemmig valgt 

Anne Heiberg                           på valg   tar gjenvalg til 2024 Enstemmig valgt 

  

Vararepresentant 

Marte Jostad   ikke på valg   på valg i 2023  Enstemmig valgt 

  

 

 



Nye inn i styret i 2022: 

Roar Finsveen   ny   valgt til 2024  Enstemmig valgt 

Geir Bjerke   ny   valgt til 2024   Enstemmig valgt 

 

Astrid Bollum, styreleder       Enstemmig valgt 

Anne Heiberg, nestleder       Enstemmig valgt 

  

 

Kontrollutvalg 

Erik Ramsberg (leder)                   ikke på valg              på valg 2023  Enstemmig valgt 

Per Arne Kvaalen                          ikke på valg    på valg 2023    Enstemmig valgt 

  

Vararepresentant 

Erik Lauvli                                 på valg   tar gjenvalg til 2024 Enstemmig valgt 

  

Valgkomite 

Lillian Hjelmeland Dysthe (leder)   på valg 2023  Enstemmig valgt 

Tina Nyhus                               på valg 2022  tar ikke gjenvalg Enstemmig valgt 

Morten Berget                              ikke på valg  på valg 2024  Enstemmig valgt 

Cato Fjeld   ny   på valg 2023  Enstemmig valgt 

 

Vararepresentant 

Øystein Røyseng  ny   på valg 2024  Enstemmig valgt 

 

Representanter til ting og møter:  

 

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter. 

  
 

Møtet ble hevet kl.  18.30. 

 

Sillongen Toten Hotel, 30. mars 2022 

 

 

_____________________________    _______________________________ 

Astrid Bollum, ordstyrer     Anne Heiberg, referent 

 

 

____________________________    _______________________________ 

, Medlem GTGK       , Medlem GTGK 
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