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Generelle bestemmelser 
 

§ 1 Navn 
 
 Foreningens navn er Professional Golfers Association of Norway 

(“PGA of Norway”). 
 
§ 2 Hovedmål 
   
 PGA of Norway har som hovedmål å 

• utdanne og opprettholde en høyt kvalifisert medlemsgruppe 
av instruktører og turneringsspillere, 

• arbeide for medlemmenes interesser i lønns- og 
arbeidsspørsmål, 

• utvikle medlemmenes yrkesstatus i klubbene, 
• skape forutsetninger for medlemmene til å konkurrere 

nasjonalt og internasjonalt, 
• profilere organisasjonen og dens medlemmer, 
• skape forutsetninger for kontakt medlemmene i mellom, 
• fremme interessen for golfsporten, 
• arbeide for å opprettholde golfens tradisjoner og kultur i 

forståelse med norsk idretts lover og regler, 
• utvikle og forsterke foreningens internasjonale samarbeid i 

Europa, med hovedvekt på utdanning, medlemsservice og 
turneringsspørsmål. 

 
 
  
§ 3 Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar 
 
 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med 

upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 
 
§ 4 Medlemmer 
  
 Medlemmer i PGA of Norway er de personer som er opptatt i 

organisasjonen. 
 
 Medlemmene må overholde foreningens vedtekter og lovlige 

vedtak truffet av de styrende organer. 
 
§ 5 Besluttende organ 
 
 I tillegg til årsmøtet og eventuelt ekstraordinært årsmøte har PGA 

of Norway styret som sitt besluttende organ. 
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§ 6 Tegning 
 
 Organisasjonen tegnes av styret i fellesskap, 2 styremedlemmer 

sammen eller ett styremedlem og daglig leder sammen. Styret kan 
meddele prokura. 

 
§ 7 Virksomhets- og regnskapsår 
 
 Foreningens virksomhets- og regnskapsår løper fra og med 

1. januar til og med 31. desember. 
 
§ 8 Tvist om vedtektene  
 
 Dersom det oppstår tvister om tolkning eller forståelse av 

foreningens vedtekter, bilagene til disse eller om forhold som ikke 
er regulert i vedtektene med bilag, og spørsmålet er av avgjørende 
betydning for medlemmene, avgjør neste ordinære årsmøtet eller 
styret hva som er den riktige tolkningen eller forståelsen. 

 
§ 9 Endringer av vedtektene 
 
 Beslutning om å endre vedtektene treffes av årsmøtet. 

Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de 
fremmøtte stemmeberettigede medlemmene. 

 
 Beslutning om å endre vedtektenes Bilag A eller B treffes av 

årsmøtet med tilslutning fra mer enn halvparten av de fremmøtte 
stemmeberettigede medlemmene. 

 
 Både foreningens styre og dens medlemmer kan fremme forslag til 

endring av disse vedtektene og bilagene til disse. Endringsforslag 
skal fremmes skriftlig og sendes styret.  

 
§ 10 Oppløsning av PGA of Norway 
 
 Beslutning om å oppløse PGA of Norway treffes av årsmøtet. 

Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de 
fremmøtte stemmeberettigede medlemmene på to etterfølgende 
årsmøter som avholdes med minst tre måneders mellomrom, og 
hvor ett av dem er det ordinære årsmøtet. 

  
 Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det 

ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som 
avviklingsstyre om det ikke foretas valg. 

 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse 
tilfalle et bestemt formål til fremme av golf. Dette skal fremgå av 
beslutningen om oppløsning. 
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 Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av 

disse. 
 
 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen 

anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og 
nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar 
med bestemmelsene om vedtektsendring (§ 9). Styret skal i denne 
forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som 
årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal 
det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer. 

 

Medlemmer av PGA of Norway 
 
§ 11 Medlemsskap 
 
 Medlemskap i PGA of Norway bevilges av styret, eller av den styret 

har gitt mandat til å bevilge medlemskap. 
 
 Søknad om medlemskap skal skje skriftlig på et søknadsskjema 

utarbeidet av PGA of Norway. Nødvendig dokumentasjon skal 
vedlegges søknaden. 

 
 Styret, eller den som er tildelt mandat til det, beslutter om en 

søknad om medlemskap skal innvilges eller avslås. Beslutningen 
skal meddeles søkeren skriftlig. Dersom søknaden innvilges skal 
søkeren samtidig informeres om de rettigheter og plikter 
medlemskapet innebærer. Avslås søknaden skal meddelelsen om 
dette også inneholde en skriftlig begrunnelse.  

 
 Etter forslag fra styret, kan årsmøtet utnevne en person til 

æresmedlem. 
 
§ 12 Medlemskategorier 
 
 Bare fysiske personer kan være medlemmer av PGA of Norway. 

Medlemskap i PGA of Norway deles inn i følgende kategorier: 
• Klasse A 
• Klasse B 
• Klasse T1 
• Klasse T2 
• Æresmedlem 
 
 De ulike medlemskategoriene er definert i Bilag A til disse 

vedtektene. Innholdet i Bilag A fastsettes av årsmøtet. 
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§ 13 Kontingent 
 
 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og nedfelles i Bilag A 

til disse vedtektene. Medlemmer som skylder kontingent kan 
ekskluderes fra foreningen i henhold til disse vedtektenes § 15 og 
§ 16. Et ekskludert medlem kan ikke tas opp igjen før skyldig 
kontingent er betalt. 

 
§ 14 Medlemsetikk, rettigheter og plikter 
 
 Et medlem skal, så vel på som utenfor golfbanen, opptre på en slik 

måte at det fremmer golfsporten og relasjoner til andre 
medlemmer av foreningen. Et medlem skal representere golfens 
tradisjoner og sin organisasjon PGA of Norway. 

 
 Medlemmenes rettigheter og plikter for øvrig, samt særskilte 

rettigheter og plikter for de ulike medlemskategoriene fremgår av 
Bilag B til disse vedtektene. Innholdet i Bilag B fastsetts av 
årsmøtet. 

 
§ 15 Disiplinærstraff og eksklusjon 
 
 Et medlem kan bare ekskluderes fra PGA of Norway dersom 

eksklusjonen er begrunnet i at medlemmet misligholder sin plikt til 
å betale vedtektsfestede avgifter, ikke oppfyller de grunnleggende 
krav til medlemskap, motarbeider virksomheten eller de mål som 
PGA of Norway fastsetter eller i at medlemmet på annen måte 
skader organisasjonens interesser og renommé. 

 
 Et medlem kan bli ilagt disiplinærstraff hvis vedkommende ikke 

følger organisasjonens vedtekter eller bilagene til disse. 
 
 Beslutning om disiplinærstraff eller eksklusjon kan bare vedtas av 

styret etter at vedkommende medlem har fått anledning til å uttale 
seg om saken. 

 
 Følgende disiplinærstraff kan forekomme: Advarsel, bøter, 

avstegning og eksklusjon. 
 
 Styret skal skriftlig meddele medlemmet om grunnen for ileggelse 

av disiplinærstraff. 
 
§ 16 Utmelding 
 
 Et medlem som vil fratre organisasjonen, skal skriftlig undrerette 

styret om dette. Ved underrettelsen anses medlemmet for å ha 
meldt seg ut av organisasjonen. 
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 Et medlem som ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser overfor 
PGA of Norway anses for å ha meldt seg ut av foreningen dersom 
vedkommende fortsatt ikke har betalt det han skylder etter å ha 
fått en skriftlig betalingsanmodning med minimum 14 dagers 
betalingsfrist. 

 
§ 17 Assosiert fysisk eller juridisk person 
 
 Enhver fysisk eller juridisk person som oppfyller de krav som PGA 

of Norway fastsetter kan assosieres til PGA of Norway. 
 
 Den assosiertes rettigheter og plikter fremgår av foreningens 

vedtekter med bilag.  
 

Årsmøte og ekstraordinært årsmøte 
 
§ 18  Tidspunkt og innkalling 
 
 Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet, som avholdes innen 

15. april hvert år. Årsmøtet avholdes på tid og sted som styret 
bestemmer. 

 
 Innkalling med dagsorden skal sendes medlemmene senest 3 uker 

før årsmøtet. 
 
 Årsberetning, revisjonsberetning, budsjettforslag, valgkomiteens 

forslag, styrets forslag samt innkomne forslag med styrets 
kommentar, er tilgjengelig fra organisasjonens kontor senest 1 uke 
før årsmøtet. 

 
§ 19 Forslag som skal behandles på årsmøtet 
 
 Styret og hvert enkelt medlem i PGA of Norway har rett til å få 

behandlet saker på årsmøtet som han eller hun har sendt 
foreningens styre senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret skal 
til vært enkelt forslag avgi skriftlig kommentar og innstilling. 

 
§ 20 Stemmerett, tale- og forslagsrett 
 
 Alle medlemmer som har medlemskap kategori A, B eller T2, og 

som har oppfylt sine økonomiske forpliktelser ovenfor PGA of 
Norway, har stemmerett på årsmøtet. 

 
 Stemmeretten er personlig og kan ikke utøves ved mandat eller 

fullmakt. 
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 Alle medlemmer, også de som ikke har stemmerett, har tale- og 
forslagsrett på årsmøtet. 

 
 Foreningens styre, ansatte og revisor har tale- og forslagsrett på 

årsmøtet. 
 
 Assosiert person eller andre som er styret har invitert til å delta på 

årsmøtet har talerett. 
 
§ 21 Beslutningsrett  
 
 Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede 

medlemmer som er til stede på årsmøtet. 
 
§ 22 Beslutning og stemmegivning 
 
 Alle beslutninger vises med stemmetegn, beslutning uten 

stemmetegn kan vises ved akklamasjon. 
  
 Beslutninger som innebærer endringer av foreningens vedtekter 

eller oppløsning av PGA of Norway (se § 9 og §10) skal avgjøres 
med minst to tredels flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. 

 
 Ved valg eller ansettelser anses den eller de valgt som får flest 

stemmer.  
  
 Øvrige beslutninger krever flertall av de avgitte stemmer for at 

forslaget skal anses vedtatt.  
 
 All stemmegivning skal være åpen, bortsett fra ved valg, der 

stemmegivningen skal være hemmelig når minst ett medlem med 
stemmerett forlanger det. 

 
§ 23 Valgbarhet 
 
 På årsmøtet kan ethvert medlem eller person som er permanent 

bosatt i Norge velges til medlem av styret eller valgkomitéen. 
  
 Ansatt i PGA of Norway kan ikke velges til tillitsverv eller som 

medlem av styret 
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§ 24 Saker til årsmøtet 
 
På årsmøtet skal følgende saker behandles: 
1. Møtets åpning. 
2. Godkjennelse av innkalling. 
3. Fastsettelse av dagsorden. 
4. Valg av møteleder, sekretær, samt 2 medlemmer til å 

undertegne protokollen. 
5. Styrets årsberetning. 
6. Regnskap og revisjonsberetning, herunder spørsmålet om 

ansvarsfrihet. 
7. Fastsettelse av kontingenter og eventuelle andre avgifter. 
8. Budsjett for kommende periode. 
9. Behandle innkomne saker og forslag. 
10. Valg av: 

• Styrets leder. 
• Styremedlemmer. 
• Leder og medlemmer av valgkomité. 
• Revisor. 

11. Møtets avslutning. 
 

§ 25 Ekstraordinært årsmøte 
 
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig 
eller når minst 1/5 av organisasjonens medlemmer skriftlig krever 
dette og begrunner kravet. 
 
Styret skal, innen 14 dager etter å ha mottatt et slikt krav, 
innkalle til ekstraordinært årsmøte.  
 
Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal inneholde en oversikt 
over de saker som skal behandles, og skal være sendt minst 7 
dager før avholdelsen av årsmøtet. Kun det som er oppført på 
sakslisten kan behandles av det ekstraordinære årsmøtet.  
 
Vedrørende stemme- og beslutningsrett gjelder de samme reglene 
som for det ordinære årsmøtet. 

 

Valgkomité, revisor og styre 
 
§ 26 Valgkomiteens sammensetning og oppgaver 

 
Valgkomiteen velges av årsmøtet, og skal bestå av én leder og to 
medlemmer. 
 
Valgkomiteen innkalles av styrets leder eller når 
styremedlemmene krever dette. 
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Valgkomiteen skal legge fram sin innstilling på årsmøtet. 
Innstillingen skal senest 4 uker før dette leveres til styret. 

 
§ 27 Revisor 
 

 Revisor velges av årsmøtet og skal for foreningens regning 
kontrollere styrets arbeid. 

  
 Revisor har rett til innsikt i foreningens regnskap, årsmøte- og 
styreprotokoller. 

 
 PGA of Norways regnskap skal oversendes revisor senest 5 uker før 
årsmøtet. 

 
 Revisor skal, i henhold til god revisjonsskikk, revidere 
organisasjonens regnskap og levere en revisjonsberetning til styret 
senest 3 uker før årsmøtet.  

 
§ 28 Styrets sammensetning 

 
Styret skal bestå av én leder og tre til fem styremedlemmer etter 
årsmøtets nærmere beslutning. 
  
Styret velger selv sin nestleder blant styremedlemmene. Styret 
nedsetter et arbeidsutvalg samt andre komiteer om styret finner 
dette nødvendig. Arbeidsutvalget skal bestå av én leder og to 
styremedlemmer. 
 

§ 29  Arbeidsoppgaver 
 
Mellom årsmøtene er styret i PGA of Norway besluttende 
myndighet. 
 
Styret skal innenfor vedtektene arbeide for de planer som 
årsmøtet i PGA of Norway har bestemt og for medlemmenes 
interesser. 
 
Styret i PGA of Norway har et særskilt ansvar for å  
• følge vedtektene og bilag til disse, 
• gjennomføre årsmøtes vedtak, 
• planlegge og fordele arbeidet innenfor PGA of Norway, 
• forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi, 
• forberede årsmøtet.     
  
Styrets leder er offisiell representant for PGA of Norway og skal 
lede styrets arbeid. 
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Ved styreleders forfall skal styrets nestleder lede arbeidet i styret 
og representere PGA of Norway utad. 
 

§ 30 Innkalling, beslutningsrett og stemmegivning 
 
Styret innkalles av styrets leder eller når minst havparten av styret 
krever dette. 
 
Innkalling skal skje skriftlig og inneholde en dagsorden for møtet 
og de nødvendige dokumenter til dette. 
 
Styret er beslutningsdyktig når alle medlemmene av styret har fått 
gyldig innkalling og minst halvparten av styrets medlemmer er 
tilstede. 
 
En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmene 
som deltar i behandlingen av saken har stemt for. 
 
Ved likt stemmetall teller lederens stemme dobbelt. 
 
Det skal føres protokoll fra alle styremøter. Protokollene skal 
nummereres, og avvikende meninger skal protokolleres. 
 
 
 
 
PGA of Norway 
 
 
4. februar 2006 

 
 


