Referat fra Årsmøte 2013 i Haugaland Golfklubb
Møtested: Klubbhuset, Sveio. Kl:18:00 til 19:30
Styrets oppmøte:

Dato:20.01.13

Tilstede:
Pål Taraldsen, Roald Yndestad, Jostein Hermansen, Walgjerd
Svartveit og Hallvard Totland
Andre:
Halvor Eilerås, Klubbsekretær

Saknr.

Sak

Ref.

Ansvarlig

01/13

Åpning

Åpning av årsmøte ved styreleder

Styreleder

02/13

Dirigent

Jostein Hermansen – valgt enstemmig

Styreleder

03/13

Referent

Hallvard Totland – valgt enstemmig

Dirigent

04/13

Tellekorps

Dirigent

05/13

Underskrift
årsmøte 2013
Godkjenning av
innkallelse
Godkjenning
sakslise
Årsmelding

Anne-Gunn Bjørnevik og Roald Yndestad – valgt
enstemmig
Bror Michael Georgson og Sigmund Tveit
Godkjent - enstemmig

Dirigent

Godkjent - enstemmig

Dirigent

Gjennomgang av årsmelding ved styrets formann.

Styreleder

06/13
07/13
08/13

Dirigent

Årsmøtet tok årsmeldingen til etterretning.
9/13

Regnskap

Godkjent - enstemmig
Protokolltilførsel:
«Årsmøtet ber styret sørge for at baneleie føres slik
at kostnaden fullt ut vises i resultatregnskapet fra
og med rekneskapsåret 2013.»
Hele årsmøtet støttet protokolltilførselen.

Jostein
Hermansen

10/13

Innkomne forslag

Dirigent
FORSLAG 1:
Forslag fra styret om ny ungdomskontingent
f.o.m.sesongen 2013.
Ungdom 20-23 år årlig avgift kr 2000,Dette er samme avgift som studentkategorien som
igjen er bakgrunnen for at vi ønsker å tilby denne
ungdomskategorien. Tanken er å beholde
medlemmet etter endt junioralder (19år) og frem til
individet er i jobb og har bedre muligheter for å gå
over på et hovedmedlemskap.
Godkjent - enstemmig
FORSLAG 2:
Haugaland Golfklubbs lov må oppdateres etter
endringer gjort på idrettstinget. Se utdrag fra skriv
fra NIF:
“På Idrettstinget i 2011 ble det vedtatt en rekke
lovendringer som har betydning for alle landets
idrettslag. Basert på lovendringene fra Idrettstinget,
er det nå utarbeidet en ny lovnorm som inneholder et
minimum av det et idrettslag må ha i sin lov. Dette
innebærer at idrettslaget må vedta nye lovendringer
som er i samsvar med den nye lovnormen på sitt neste
årsmøte.
Det er styret i idrettslaget som er ansvarlig for å
fremme forslag om disse lovendringene og å
utarbeide et utkast til ny lov som skal presenteres
for årsmøtet.
Det er viktig å være oppmerksom på at selv om
idrettslaget ikke reviderer sin lov i samsvar med den
nye lovnormen, er det likevel lovnormen som er
gjeldende for idrettslaget.“
Forslag til ny lov er fremlagt for årsmøtet som del
av sakspapirene.
Ny lov godkjent – enstemmig

11/13

Forslag
kontingent

Forslag til kontingent som vist nedenfor ble
enstemmig godkjent:

Styreleder

12/13

Budsjett

Gjennomgang av fremlagt budsjett.

Jostein
Hermansen

Godkjent - enstemmig
13/13

Valg

Valgkomiteens forslag:
Styreleder 1 år: Svein Knutsen
Benkeforslag:
Styreleder 1 år: Pål Taraldsen
Pål Taraldsen valgt med 11 mot 5 stemmer
Valgkomiteens forslag:
Styremedlem 2 år: Jostein Hermansen
Jostein Hermansen valgt ved akklamasjon
Valgkomiteens forslag:
Styremedlem 2 år: Jan Inge Worum
Benkeforslag:
Styremedlem 2 år: Roald Yndestad
Roald Yndestad valgt med 9 mot 6 stemmer
1 stemme underkjent av tellekorpset
Valgkomiteens forslag:

Øyvind
Johansen
ikke
tilstede.
Halvor
Eilerås la
dette frem.

Vararepresentant 1 år: Idunn Bruås
Idunn Bruås valgt ved akklamasjon.
Valgkomiteens forslag:
Vararepresentant 1 år:Linda Steffensen
Benkeforslag:
Vararepresentant 1 år: Silje Randen
Silje Randen valgt med 9 mot 7 stemmer
Ikke på valg: Hallvard Totland og Walgjerd
Svartveit
Benkeforslag:
Ny valgkomite 2 år: Lars Johann Dalland og
Finn Terje Apeland
Lars Johann Dalland og Finn Terje Apeland valgt
ved akklamasjon
Valgkomiteens forslag
Revisor valgt for 2 år: Asbjørn Natås
Revisor valgt for 1 år: Dan E Høiland
Begge valgt ved akklamasjon
Følgende styre er valgt for 2013:
Styreleder 1 år:
Pål Taraldsen
Styremedlem 2 år:
Jostein Hermansen
Styremedlem 2 år:
Roald Yndestad
Styremedlem 2 år (1 år igjen): Hallvard Totland
Styremedlem 2 år (1 år igjen): Walgjerd Svartveit
Vararepresentant 1 år:
Idunn Bruås
Vararepresentant 1 år:
Silje Brenden
Følgende valgkomite er valgt:
2 år: Lars Johann Dalland
2 år: Finn Terje Apeland
Følgende revisorer valgt:
2 år: Asbjørn Natås
1 år: Dan E Høiland
Møtet avsluttet ca. kl 19.30
Ikke del av årsmøtereferatet – kun innspill til saker
styret kan vurdere å jobbe videre med:
Etter formelt avsluttet
årsmøte ble forsamlingen
utfordret av styret til å

Få opp fremmøte på årsmøtet:
• Vurdere å ha årsmøte på en dag utenom
helg.

komme med innspill til det
videre arbeid.

• Vurdere å avholde årsmøte f.eks. på hotel
Maritime i Haugesund. Dette forutsetter at
medlemsmassen har sitt tyngdepunkt mot
Haugesund.
• Gjøre noe gøy i forbindelse med årsmøtet,
f.eks en turnering eller annet sosialt.
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