
 

Haugaland Golfklubb 

Ekstraordinært årsmøte 

 

I tråd med «Lov for Haugaland golfklubb»  §17,  blir det med dette kallet inn til ekstraordinært 

årsmøte i klubben   

Mandag  26. august kl 19.00 

på klubbhuset i Sveio. 

 

Bakgrunnen for møte er bygging av ny driving range og korthullsbane og finansiering av 

dette prosjektet. Det er og nødvendig å revidere samarbeidsavtalen mellom HGK og Sveio 

golfpark som en del av dette. Endringer i samarbeidsavtalen må godkjennes av årsmøte. 

 

Saksliste 

Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede 

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 3 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 

Sak 4 Bygging av ny drivingrange/vedlikeholdsbygg og korthullsbane – organisering og 

finansiering 

Sak 5 Revidering av samarbeidsavtalen mellom Haugaland golfklubb og Sveio golfpark.  

 

 

Kristian Birkeland 

Styreleder 

 

  



Saksutredning til sak 4. 

Det har i lengre tid vært arbeidet med planer om ny drivingrange/vedlikeholdsbygg og 9 hulls 

korthullsbane. Sveio golfpark (SGP) har hatt hovedansvaret for dette utviklingsarbeidet.  

Det ble orientert i detalj om prosjektet i eget medlemsmøte avholdt 20. juni 2019. 

Med det positive vedtaket i Sveio kommunestyre av holdt 17. juni 2019, er prosjektet 

fullfinansiert med unntak av mva-biten.  

Flere finansieringsalternativ er blitt vurdert. Modellen som tidligere er benyttet hvor Sveio 

kommune har stått som utbygger, vil ikke kunne benyttes denne gangen, da dette ikke vil gi 

mva-kompensasjon på grunn av endret regelverk. Det som er mest aktuelt nå, er en 

organisering der Haugaland Golfklubb (HGK) står som ansvarlig utbygger for prosjektet. Ved 

denne modellen vil prosjektet berettiges mva-refusjon gjennom NIF.  

SGP og Sveio kommune har påtatt seg å dele ansvaret for evt. overskridelse 50/50 og HGK 

vil således ikke bære økonomisk risiko i forbindelse med utbyggingen eller driften av 

anlegget når det står ferdig. (Se vedlegg 1 i forslag til ny samarbeidsavtale mellom HGK, 

SGP og Sveio kommune). Mer orientering om det i møtet. 

Forslag til vedtak 

Haugaland golfklubb kan stå som utbygger og eier av prosjektet på de betingelser 

som er beskrevet i vedlegg 1 til forslag til ny samarbeidsavtale mellom HGK, Sveio 

Golfpark AS og Sveio kommune. 

 

Saksutredning sak 5 

Løsningen med HGK som utbygger krever en avtale mellom Sveio kommune, HGK og SGP. 

Det er derfor tatt utgangspunkt i den eksisterende avtalen mellom HGK og SGP. Denne er 

fra 2009 og må uansett revideres i løpet av året. Forslaget til ny avtale er lagt ved 

innkallingen. 

Forhold som gjelder utbyggingen er innarbeidet i den reviderte avtale. Det er og revidert et 

par mindre punkt i avtalen for å fange opp endringer som har skjedd de siste åra. Sveio 

kommune inngår også som part i avtalen i og med at kommunen er stekt involvert i 

prosjektet.  

Forslag til vedtak: 

Forslag til ny samarbeidsavtale mellom Haugaland Golfklubb, Sveio Golfpark AS og 

Sveio kommune godkjennes. 


