
 
 
Vedtekter for 
CostaGolfen (heretter kalt CG):     28.01.2015 
 

1. CG er en aktivitetsgruppe i Den Norske klubben Costa Blanca (DNKCB) og retter seg 
etter dennes vedtekter, samt det gjeldende spanske regelverk. Tilknytningen til 
DNKCB dekker behovet for registrering ifølge spansk lov for organisasjoner. 

2. FORMÅL: 
Å fremme interessen for golf, gi opplæring til nybegynnere, arrangere turneringer 
eller selskapsgolf, samt ha sosiale samvær. 

3. STYRE: 
CG skal ha et styre som skal bestå av 5-7 medlemmer med følgende funksjoner: 
leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett til tre styremedlemmer samt to 
varamedlemmer. Leder og nestleder skal ikke stå på valg samtidig.  
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Styremedlemmene 
har en stemme hver. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  
I tidsrommet juni-august kan det avholdes styremøter som telefonmøter eller 
tilsvarende, dersom ekstraordinære forhold krever dette. Leder innkaller til slikt 
møte.  
Styret kan utnevne utvalg og arbeidsgrupper etter behov. 

4. MEDLEMSKAP:  
Man må være medlem av DNKCB for å kunne være medlem i CG.  
Medlemskapet fornyes i perioden 1. januar til årsmøtedatoen. Medlemmer som ikke 
har betalt sin kontingent innen årsmøtestart, har ikke stemmerett og blir deretter 
strøket fra medlemslistene. Styret kan suspendere medlemmer som på noen måte 
aktivt motarbeider CG eller moderklubben DNKCB, eller på annen måte viser 
«alvorlig klanderverdig oppførsel». Årsmøtet skal godkjenne eller forkaste 
suspensjonen. 

5. KONTINGENT:  
Kontingenten for kommende år bestemmes av årsmøtet etter forslag fra styret. 
Forslaget skal samsvare med det budsjettforslag som framlegges under pkt 6. 

6. ÅRSMØTE: 
Årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. 
Innkalling til årsmøte skjer kun via e-post, men det kan også innkalles på andre måter 
som styret finner praktisk. Eventuelle saker som ønskes behandlet meddeles styret 
skriftlig senest 20 dager før møtet. 
Innkallingen med saksliste til årsmøtet skal bekjentgjøres med minimum 15 dagers 
varsel. Så snart innkallingen er godkjent av årsmøtet kan møtet avholdes.  
Årsmøtet ledes av CG’s leder hvis årsmøtet ikke bestemmer noe annet. Protokollen 
fra møtet undertegnes av møtets leder og to medlemmer valgt av årsmøtet etter 
forslag fra møteleder. 



 
 

 
Årsmøtet inneholder følgende faste poster: 

1. Åpning 
2. Valg av møteleder og referent 
3. Styrets årsmelding 
4. Revidert regnskap 
5. Fastsettelse av kontingent for neste år 
6. Budsjettforslag 
7. Valg 
8. Innkomne forslag 

Vedtak fattes med alminnelig flertall unntatt ved vedtak om oppløsning, opphør og 
ved vedtektsendring, som krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Valget kan skje 
muntlig med mindre annen voteringsmåte vedtas. Det er tilstrekkelig at ett medlem 
forlanger skriftlig avstemming.  

7. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes etter beslutning i styret eller besluttes av styret 
hvis 10 % av medlemmene krever det.  
Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med minimum 15 dagers varsel.  
Styret bestemmer formen på innkallingen. 

8. REGNSKAP OG ØKONOMI: 
CG skal ha eget regnskap og selvstendig styring av klubbens drift og midler.  
Regnskapet revideres av DNKCB ́s økonomiansvarlige og regnskap leveres DNKCB ved 
regnskapsårets slutt. Styret skal også utarbeide et budsjett som fremlegges på 
årsmøtet.  
Overskudd utover det som medgår til fremtidig drift og investeringer i CG’s 
virksomheter til beste for CG’s medlemmer, skal i sin helhet tilfalle DNKCB. 

9. AKTIVITETSKALENDER: 
Klubbens styre utarbeider en årlig aktivitets-kalender basert på forslag fra 
medlemmene. 

10. OPPHØR: 
Ved eventuelt opphør av CG går CG’s eiendeler til DNKCB. Opphør bestemmes av 
årsmøtet, og det kreves 2/3 flertall for en slik beslutning. 

 

 
 
 
 
 
 


