Årsmøte i Haugesund Golfklubb 2019
25. februar 2020 kl. 19:00 på klubbhuset, Kolnes
1. Godkjenning av stemmeberettigede
Antall stemmeberettigede: 27
2. Valg av møteleder/dirigent
Styreleder Per Ørpetveit la frem forslag om seg selv som møteleder. Han ble enstemmig
valgt av årsmøte.
3. Valg av protokollfører
Styreleder foreslo Ingeborg Ulland som protokollfører. Hun ble enstemmig valgt av årsmøtet.
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Thor Olaf Haugsnes og Laila Haakull ble valgt av årsmøte til å signere protokoll.
5. Godkjenning av innkalling’
Årsmøte har vært annonsert i Haugesunds Avis, på klubbens hjemmeside og på Facebook.
Dette er gjort en måned i forkant av årsmøte.
Innkalling ble godkjent av årsmøte. Det ble fremmet forslag om at det i tillegg bør sendes ut
informasjonsmail om årsmøte. Dette ble vedtatt, og vil bli gjort i forkant av neste årsmøte.
6. Godkjenning av saksliste
Styreleder gikk igjennom sakslisten.
Sakslisten ble godkjent av årsmøte.
7. Godkjenning av forretningsorden
Forretningsorden ble godkjent av årsmøte.
8. Årsmeldinger


Styret



Turneringskomite



Juniorgruppe



Damegruppe



Seniorgruppe

Årsmeldingene ble gjennomgått og ble godkjent av årsmøte. Årsmeldingene ligger i
årsmøtepapirene som er et vedlegge til referatet.
9. Regnskap

Terje Johan Iversen gikk igjennom regnskapet for 2019.
Vedtak: Godkjent uten merknader.
10. Behandlede forslag og saker
Tiltak i golfparken – utvidelse og oppgradering av treningsgreen. Nye infotavler, skilt og teeklosser.
Tilføying til vedtak gjort i 2018 om anvendelse av balanseregnskapets aktiva.
Vedtak: Styrets forslag til vedtak i saken ble vedtatt. Forslaget til vedtaket ligger i vedlegget
til referatet.
Ny Lov for Haugesund Golfklubb i tråd med ny lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 23.oktober
2019.
Alle idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund er pålagt å ta denne i bruk fra 01.01.2020.
I vedlegget ligger Lov for Haugesund Golfklubb som er i henhold til vedtatt lovnorm.
Største endring er at en skala ha et kontrollutvalg med to medlemmer og varamedlem. Kan
ha en del andre oppgaver enn bare å revidere regnskapet.
Vedtak: Styrets forslag til vedtak godkjennes av årsmøte.

11. Medlemskontingent 2020
Vedtak: Medlemskontingenter som er foreslått av styret vedtas av årsmøte.
Styret får fullmakt av årsmøte til å inngå avtaler om rabattordninger i løpet av året, i
samarbeid med golfparken som driver kursvirksomheten.
12. Budsjett 2020
Styreleder Per Ørpetveit gikk igjennom budsjett for 2020.
Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til budsjett.

13. Organisasjonsplan
Vedtak: Organisasjonsplanen ble godkjent av årsmøte. Organisasjonsplanen ligger i
vedlegget til referatet.
14. Valg
Valgkomiteens forslag til styre er å finne i vedlegget til referatet.
Styreleder ble valgt for seg, enstemmig ved akklamasjon.
Nestleder for seg, enstemmig ved akklamasjon.
Kontrollutvalget ble valgt ved akklamasjon.
Valgkomite ble valgt med akklamasjon.

15. Premieutdeling klubbmesterskap
Den nyvalgte styreleder Tore Knutsen sto for utdeling av premier etter klubbmesterskapet.
Dette skulle i henhold til tidligere beslutninger vært gjort under selve mesterskapet, men
grunnet leveranseproblemer fra leverandør av premiene måtte dette utsettes.

Avtroppende styreleder Per Ørpetveit og Varamedlem Ørjan Reinertsen fikk overrakt blomster og
takk for innsatsen i styret.
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