
Innkalling Årsmøte 2021         
           
 
Kjære NSG-medlem. 

Velkommen til NSGs Årsmøte, lørdag 20. februar 2021, kl 10:00 på Quality Airport Hotel 
Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim 
 
Da vi alle, til enhver tid, er prisgitt myndighetenes smittevernregler blir årets møte avholdt 
som en nettsendt studioproduksjon. 
Følgelig kan du velge å delta i hele eller deler av møtet hjemmefra eller sammen med andre 
seniorer i din klubb, f.eks. i klubbens lokaler. 

Under Fagdelen - før selve årsmøtet - blir det orientering om ny hcp-beregning, drøfting av 
Klubbkontaktens rolle og betydning samt gjennomgang av laglederoppgaver for Lagserien. 
Det blir også presentasjon av Turneringsbestemmelsene for 2021.  

Lunsj kl 13:00 

Årsmøtet avholdes fra 14:00–17:00. Deretter konkluderes formiddagens drøftinger. 

20:00 er du velkommen til Årsmøtebankett i hotellets restaurant. Imidlertid samles vi nok litt 
før og utveksler erfaringer fra innspill og utslag. 

Påmeldingsfrist: 15. januar 2021.  
Se påmeldingsalternativene under. 

Påmelding i GolfBox, og bestilling av rom innen 13. Januar. 

Forslag som ønskes fremmet for årsmøtet må være skriftlige og sendt innen: 30. desember 
2020 til: admin@seniorgolf.no 

Saksdokumentene legges ut på hjemmesiden og sendes til alle KlubbKontakter (KK) tre uker 
før årsmøtet (29. januar 2021) 

Deltakelse/Betaling/Økonomi  
Alle NSG medlemmer kan delta på NSGs Årsmøte, men kun KlubbKontakter med gyldig 
medlemskap (betalt kontingent i 2020) har stemmerett.   
KK får dekket møtedeltakelse m/lunsj, og kan få reisestøtte for inntil kr 1.500,- basert på 
rimeligste offentlige kommunikasjon. 

Årsmøtebankett (kl 20:00) betales av hver enkelt. Pris kr 325,- 
 
Overnatting m/bankett pr. pers i standard enkeltrom kr 1.790,- 

Vi ønsker deg en riktig god jul og takker for året som har gjort oss mange erfaringer rikere. 

 
På vegne av alle oss i styret og administrasjonen i NSG. 
 
Espen O: 
 

mailto:admin@seniorgolf.no


 
 

Påmeldingsalternativ.          
 
Påmelding i GolfBox (Som vanlig for påmelding til turnering) der du krysser av for følgende 
deltakelse: 
 
A Kun Årsmøtet 14:00 – 17:00          Gratis for alle 
 
B Jeg deltar som KlubbKontakt på Fagdelen, lunsjen og årsmøtet  Gratis  
 
C Jeg deltar som NSG medlem på Fagdelen og årsmøtet   
    (Ev. lunsj ordner jeg selv)       Gratis uten lunsj 
 
D Jeg ønsker overnatting og bankett     
    (Helpensjon pr pers i standard enkeltrom) 890,-, 325,- 575,-     Alle kr 1.790,-  
 
E  Jeg deltar på NSG Årsmøte på nettet.        Gratis 
Send invitasjon til min e-postadresse: 
 
 
Program neste side: 
 
 

  



    

NSG Årsmøte 2021 - Quality Airport Hotel Gardermoen 

Lørdag 20. februar 2021  
Årsmøtet avholdes fra 14:00–17:00   
Bankett: 20:00 – 22:00 
 
Program 
10:00 - 10:10 Velkommen  
10:10 - 10:30 Orientering om gjennomføring og innledning 

10:30 - 11:30 Den nye NSG Parserien. Asle P og Espen O: 
 
11:30 - 11:44 Kort strekk og befruktning  
 

11:45 - 12:00 Utfordringer og muligheter for 2021. Styreleder Jon R 
Krogstad 
 
12:00 - 13:00 Presentasjon av Turneringsbestemmelsene for 2021 
Endringer for sesongen 2021. TK-leder Asle P Johansen redegjør. 
Utveksling av synspunkter som kan gjøres gjeldende for sesongen 
2022.  
Jon R Krogstad er ordstyrer under presentasjonen. 
 
13:00 -14:00 Lunsj 
 
14:00 -17:00 Årsmøteprogrammet: 
Godkjenne de stemmeberettigede, innkalling og saksliste. 
Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer for undertegning av protokollen. 
Styrets årsberetning  
Regnskap med revisjonsberetning  
Innkomne forslag  
Fastsette medlemskontingent  
Budsjettforslag  
Valg: 
Styreleder  
Styremedlemmer 
Varamedlemmer 
Valgkomité 
Revisor 

20:00 - 22:00 Årsmøtebankett med rolig baksving…. 

 


