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PROTOKOLL  

Årsmøtet i IO Oustøen  

10.mars 2022 

 

Årsmøtet ble avholdt på Zoom med 117 stemmeberettigede andelshavere påmeldt og det 

ble registrert 80 påloggede. 

1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder  

Anders Edbo ble valgt til møteleder, Til å undertegne protokoller sammen med 

styreleder ble valgt Catherine Lemarechal og Einar Broch Nielsen. 

Innkallingen ble godkjent og årsmøtet erklært lovlig satt. 

 

2. Årsberetning og regnskap for 2021 

Presisering; I innkallingen ble andelskapitalen presentert 3.625.000,- riktig tall er: 

3.265.000,-. 

Vedtak: Årsberetning og regnskap for 2021 godkjennes 

 

3. Forslag om å øke satsen for konvertering fra B-andel til A-andel  

Styret la frem forslag til økning fra 50.000 til 60.000 for konvertering 

Vedtak: Forslag om økning av sats til kr 60.000 ble godkjent 

 

4. Anvendelse av overskudd eller dekking av underskudd 

Intet  

 

5. Valg av styre 

Styret i IO Oustøen ble foreslått samsvarende med det samme som velges for OCC 

Vedtak: Forslaget ble godkjent. 

 

6. Valg av revisor 

Revisor for IO Oustøen ble foreslått gjenvalgtvære den samme som i OCC. Revisor Per 

H. Arnoldsen, Stiansen & CO AS  

Vedtak: Forslaget ble godkjent. 

  



 

   
 

 

 

Bærum 16 mars 2022 

 

 

 
 

 

  



 

   
 

 

 

PROTOKOLL  

Årsmøtet i Oustøen Country Club 

10.mars 2022 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.  
Det var 141 stemmeberettigede påmeldt, 80 innlogginger på zoom møtet.    
Vedtak: Årsmøtet godkjente de stemmeberettigede  
 

2. Godkjenne innkalling, sakliste og dagsorden  
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling saksliste og dagsorden 
 

3. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent 

Anders Edbo ble valgt til møteleder. Til å medundertegne protokoller sammen med 

styreleder ble Catherine Lemarechal og Einar Broch Nielsen valgt. 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent og årsmøtet erklært lovlig satt. 

4. Styrets årsberetning 
 Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets årsberetning  
 
     5.1 Regnskap  
 Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets regnskap 
       
     5.2.  Revisjonsberetning  
 Vedtak: Årsmøtet godkjente revisjonsberetningen 
    
     6.1 Styrets forslag til prioritert venteliste  
 Forslag til prioritert venteliste for passive medlemmer og vedtektsendring i § 2  

Medlemsopptak tredje ledd til å lyde:   
 

 2.3 Styret kan operere med venteliste for medlemsopptak når vedtektsbestemte 

begrensninger i antallet medlemmer er nådd. Passive medlemmer som ønsker 

overgang fra Passiv til Aktiv blir satt på prioritert venteliste. Passiv medlemmer som 

ønsker å endre medlemskategori til Aktiv må sende klubben en skriftlig beskjed innen 

31. desember for påfølgende år.  

 
Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag  
 
 

  



 

   
 

 
 
  6.2 Styrets forslag til juniorer 
 Det fastsettes et maksantall på 50 aktive juniorer  
 og vedtektsendring i § 3 Medlemmer 3.1 C  

Det skal ikke tas opp flere medlemmer enn at antallet aktive medlemmer, inkludert 

juniormedlemmer over 10 år, ikke overstiger 800. Juniorkvoten av dette tallet er 

maksimum 50.   

 

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag 
 

    7. Fastsette medlemskontingenter og avgifter 
 

Innmeldingsavgift hovedmedlem  60 000 

Innmeldingsavgift ektefelle/samboer  30 000 

Innmeldingsavgift eldre junior  30 000 

Innmeldingsavgift junior   15 000 

Kontingent aktiv senior/eldre junior  15 750 

Kontingent passiv senior   9 900 

Kontingent junior    5 250 

 

Greenfee     1 600 

Medlem-gjest-voksen    950 

Medlem-gjest-junior (før fylte 23)  475 

 

Restaurantforskudd (aktive og eldre junior  1 700  

 
 

Det ble fremmet et forslag fra Cato Musæus, studerende Eldre Juniorer i alder 23-30 
år skal få den samme kontingent som juniorer 5 250,-.  
Forslaget ble tatt opp til en ekstra votering som endte 36/36. Dette inkluderer styret 
som var fysisk til stede på møtet og hadde ikke mulighet å stemme via Zoom.  
Ref. vedtektenes §10 Stemmerett og stemmegivning § 10.3 Ved stemmelikhet gjør 
møtelederens stemme utslaget.  
 
Forslag om redusert kontingent for studerende i alder 23-30 falt med møteleders 
dobbeltstemme. 
 

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til medlemskontingenter og avgifter 
 
  
       8.  Styrets forslag til budsjett for 2022 

 Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag 
 

 

       
 



 

   
 

 
 
 
 
 
       9.   Valg av styre 

Anders Edbo 1 år (gjenvalg)   
Peder Steen 1 år (gjenvalg)   
Marianne Aamodt 1 år (gjenvalg)   
Paul Lorck-Olafsen 1 år (gjenvalg)   
Hanne Cecilie Røed 1 år (Ny)   
Arne Hjeltnes 1 år (Ny)  

  

Vedtak: Årsmøtet godkjente valgkommiteens forslag til styre 
 

      10.  Valg av revisor 
Styrets innstilling til årsmøte var gjenvalg av revisor. 

 
Vedtak: Statusorientert revisor Per. H Arnoldsen, Stiansen & CO ble gjenvalgt til 
selskapets revisor. 
 

     11.  Valg av valgkomiteen 

 

Etter styrets innstilling ble det foretatt gjenvalg av valgkomiteen 

 

Anette Mellbye 

Benedikte Von Krogh  

Joachim Wahlstrøm 

 

 Vedtak: Årsmøtet godkjenner valg av valgkomiteen 

 

 

 

 

Bærum 16 mars 2022 

 

Anders Edbo- møteleder         Cathrine Lemarchal  Einar B. Nielsen 


