
Uttalelse fra styret etter medlemsmøtet om medlemsinnskuddet 
 

 

Den 15. september ble det avholdt medlemsmøte om medlemsinnskuddet på Quality Hotel Edvard Grieg. 

Om lag 55 medlemmer deltok på møtet, og alle var innskuddseiere. Bakgrunnen for medlemsmøtet var at 

styret over tid hadde fått flere henvendelser om endringer i innskuddets stilling. Innspillene har adressert 

ulike temaer, etter hva den enkelte har vært opptatt av eller har ment var viktig. De ulike henvendelsene 

har vært av både uformell og formell karaktér, og dette gjorde det nødvendig for styret å gjøre en 

vurdering av forholdene og hvordan vi som klubb bør håndtere dette fremover. Temaet er komplekst, og 

det har vært krevende for styret å behandle saken og å vite hva medlemsflertallet har ønsket. Styret 

inviterte derfor til medlemsmøte i september, hvor formålet var å få en bedre forståelse av hva 

medlemmene var opptatte av og hvilken holdning man hadde til de ulike temaene knyttet til innskuddet. 

Styret hadde sitt utgangspunkt, men ønsket altså å høre medlemmenes synspunkter før en eventuell 

konklusjon i styret om et mulig forslag overfor årsmøtet. 

 

En rekke temaer ble diskutert: Innskuddets eksistensgrunnlag på sikt, verdi og verdiutvikling på innskuddet, 

kontingentforskjell for medlemmer med og uten innskudd, innskuddets status mht rett til medlemskap, og 

til sist andre rettigheter vs. medlemmer uten innskudd, eksempelvis prefererte bookingrettigheter. 

Meningene blant medlemmene som deltok på møtet fordelte seg over hele skalaen, fra den ene ytterlighet 

til den andre, på alle temaer. Etter styrets vurdering var det ingen samlet enighet å spore på noen temaer, 

bortsett fra et generelt ønske om at innskuddet skal leve videre. 

 

Samtidig med at Fana Golfklubbs årsmøte åpnet for medlemskap uten innskudd, ble prinsippet om 

kontingentforskjell på medlemskap med og uten innskudd etablert. Dersom det utover dette skal innføres 

andre rettigheter for en gruppe medlemmer, bør dette etter styrets vurdering være bredt forankret blant 

Fana Golfklubbs medlemmer. 

 

Basert på diskusjonene og tilbakemeldingene på medlemsmøtet har styret konkludert med at 

innskuddsordningen bør beholdes i dagens form, hvor en balansert kontingentforskjell opprettholdes. Selv 

om medlemsmøtet etter styrets vurdering ikke ga grunnlag for vesentlige endringer, mener vi at møtet var 

viktig, og vi håper at også medlemmene satte pris på denne muligheten for å fremme sine synspunkter. 
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Styret i Fana Golfklubb 

 


