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PARAGRAF 7

Lovendring:
Endringer idenne lov kan bare foretas pe ordiner eller ekstraordinar generalforsamling (etter I ha
vart oppfort pA sakslisten), og etter vedtak med to tredjedels flertall blant de fremmofte.

PARAGRAF 8

opilosning:
Beslutning om opplasning av NSG kan kun tas pA to pAfolgende generalforsamlinger, hvorav den
andre spesielt innkalles idenne anledning. Generalforsamlingene avholdes med minst 6n mAneds
mellomrom. Vedtak om opplosning mi ha to tredjedels flertall pe begge generalforsamlinger.

Bestemmelser om awikling av NSGS forpliktelser, salg av aktiva osv. ilikvidasjonstilfeller treffes av
styret.

Aktiva etter oppgjor av forpliktelser overlates Norges Golf Forbund.

PARAGRAF 9

Norges Golf Forbund:
NGF kan utpeke en representant til a sitte som deltaker i NSGS styre for derigjennom A markere
NSGs assosierle forhold til NGF. Vedkommende har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett

Norsk Senior Golf skal i alle internasjonale representasjoner/forhold som gjelder seniorgolf opptre
med egen valgt representant, men i henhold til opptrukne/aksepterte retningslinjer fra NGF.

Norsk Senior Golf er en selvfinansierende organisasjon.
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PARAGRAF i

ilorsk Senior Golf representerer mannlige og kvinnelige senior golfspillere som er medlemmer av
klubber tilsluttet Norges Golf Forbund. Norsk Senior Golf er assosiert med Norges Golf Forbund
(NGF) og opptrer utad - nasjonalt og intemasjonalt - som en organisasjon for enkeltmedlemmer som
giennom sine klubbmedlemskap er underlagt Norges Golf Forbunds lover.

Som assosiert organisasjon til NGF vil Norsk Senior Golf representere Norge og samarbeide med
andre lands senior organisasjoner som offisielt godkjennes av de respektive forbund som NGF
samarbeider med.

Det otfisielle navnet er Norsk Senior Golf (Assosiert Norges Golf Forbund) og den internasjonale
betegnelsen er Nonaregian Senior Golf (Associated the Norwegian Golf Federation).

PARAGRAF 2

Formal:

NSG er en politisk noytral organisasjon hvis formAl er:

1. A samle golfspillende herrer over 55 5r og damer over 50 ar i en felles organisasjon.

2. A virke for golfsportens fremme pa forskjellige omrAder.

3. A medvirke til awikling av nasjonale mesterskap samt visse spesifiserte, terminfestede senior
turneringer for senior herrer og damer, tor derigjennom 5 stimulere til generelt d heve
spillestandarden blant seniorspillere.

4. A fastsette uttakingsregler samt arrangere uttiakingskonkurranser for representasjonsspill for
seniormedlemmer av alle klubber tilsluftet NGF.

5 Aforeta alene uttaking av representasjonslag og legge opp og arrangere
representiasjonsreiser, herunder beslemme hvilken stotte representasjonslagene/ deltakerne
vil kunne motta.

6. A gjore det sa attraktivt som mulig for senior medlemmer e sta tilsluttet Norsk Senior Golf.

7. Spesielt kvalifiserte, aktive spillere, som er medlem av klubb tilsluttet NGF, men som ikke er
medlemmer av NSG, kan i spesielle tilfeller tas ut som representasjonsspillere, men uten krav
De okonomisk stotte.
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PARAGRAF 3

Medlemmer:
Som medlem kan opptas menn og kvinner som pr. 31. desember i angjeldende kalenderAr fyller hhy.
55 og 50 Ar, og som er tilsluttet NGF gjennom betalt medlemskap i en klubb tilstuttet NGF.

Innmeldelse mA skje skriftlig og er forst gyldig nar de til enhver tid gjeldende kontingenter/ avgifter er
betalt.

Utmeldelse ma skje skriftlig og innen 31. oktober. Medlem som er skyldig kontingent for mer enn eft Ar
blir automatisk stroket som medlem. Saker vedkommende senere medlemsskap m6 skyldig
kontingent innbetales for medlemsskapet kan gjenopprettes..

For behandling av straffesaker gjelder Norges Golfforbunds regler og bestemmelsene om straffesaker
i Lov for Norges ldrettsforbund og Olympiske Komite.

PARAGRAF 1

Styret:
NSGs styre bestar av president og fem styremedlemmer,

Av disse seks skal det vare minst to av hvert kjonn. Det ene 6ret velges president for eft Ar, to
medlemmer til styret for to Ar. Ved neste valg velges president for ett Ar, tre medlemmer til styret for to
ir. Minimum to av styrets medlemmer bor velges blant klubber utenfor Oslo/Berum. Det velges tre
varamedlemmer for eft Ar ad gangen, derav minst en av hvert kjonn.

Presidenten utpeker selv en av styrets medlemmer til 6 fungere som visepresident.

Det velges ogsa en valgkomite pa tre medlemmer samt ett varamedlem for ett er. Minst ett av
valgkomiteens medlemmer skal vare kvinne.

Styret konstitueres i forste styremste.

Styremoter ledes av presidenten og i presidentens fravar av visepresidenten.

Styrevedtak fattes ved simpelt flertall ved de fremmstte. Ved stemmelikhet er mate lederens stemme
avgjorende. Styret er beslutningsdyktig nar presidenten eller visepresidenten samt tre
styremedlemmer (varamedlemmer) er tilstede.

Styret holder mote ner presidenten bestemmer det. Styremoter skal dessuten holdes nAr et flertall av
styrets medlemmer forlanger det. Varamedlemmer har moterett. Styremoter protokolleres.
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PARAGRAFS I

Generalforsamling:
Generalforsamlingen er NSGs hoyeste myndighet. Arlig generalforsamling skal avholdes innen
utgangen av januar maned. Innkallelsen skal skje skriftlig og med minst 3 ukers varsel, vedlagt
dagsorden og styrets beretning med regnskap for siste periode.
Regnskapsdr 01.  1 1.-31.  10.

Hvert medlem har en stemme. Stemmereft kan ikke overdras.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det tilstedevarende antall medlemmer. ,

Vedtak faftes med simpelt flertall (kfr. dog paragraf. 6 og 7). Ved stemmetikhet er presidentens
stemme avgjarende.

Generalforsamlingen skal behandle:

1. Valg av moteleder.
2. Valg av to personer til A underskrive protokollen sammen med mstelederen.
3. Referat fra forrige generalforsamling.
4. Styrets beretning.
5. Regnskap pr. 31.10. med revisjonsberetning.
6. Budsjettforslag.
7. Innkomne forslag.
8. Valg av tillitsmenn.
9. Valg av revisor.

Forslag som snskes behandlet pe generalforsamlingen mA vare styret i hende innen 1. desember.

Alle valg foregAr skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og
regnes som ikke avgitt. NAr et valg foregAr enkeltvis og en kandidat ikke oppnlr flertall (dvs. minst en
stemme mer enn halvparten av de angitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater
som har oppnAdd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjores valget ved loddtrekning.
NAr flere skal velges ved 6n avstemming, mA alle -for A anses valgt - ha mer enn halvparten av de
avgitle stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnadd dette iforste avstemming, anses
de valgt som har fAtt mer enn halvparten av stemmene. Det foretas sa bundet omvalg mellom de
ovrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har faft flest slemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjores valget ved loddtrekning.

PARAGRAF 6

Ekskaordineer generalforsamling:
Ekstraordinaer generalforsamling holdes nAr styret finner det onskelig, eller nar minst
25 medlemmer fremsener skriftlig krav om dette.

Kunngjoring foretas pe samme mate som for ordinar generalforsamling, og innkallelsen skal skje
med minst to ukers varsel. Ekstraordinar generalforsamling kan bare behandle den eller de saker
onsket eller kravet om generalforsamling omfatter og som er kunngjort i innkallelsen.


