Referat fra styremøte i Haugaland Golfklubb
Tid : Tirsdag 12. januar 2021 kl 18.00
Sted : Teams
Frammøte: Alle
Sak 01/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat frå siste møte
Innkalling, saksliste og referat fra siste ble godkjent
Sak 02/21 Godkjenning av innkalling til årsmøte
Innkallingen til årsmøte blir som følger:
HAUGALAND GOLFKLUBB
ÅRSMØTE 2021
Avholdes tirsdag 23. februar 2021 kl 18.00 på Lille Maritim i Haugesund
Forslag som skal behandles på årsmøte må være styret i hende senest 7. februar 2021.
Aktuelle forslag sendes til : birkeland.kristian@gmail.com
Saksdokumentene legges fram på klubbhuset (proshopen) og kan hentes der fra lørdag 13.
februar 2021. Styret
Dersom det ikke la seg gjøre å avvikla møtet på Lille Maritim, vil en ta dette opp igjen på
neste styremøte ( 2. februar)
Sak 03/21 Godkjenning av saksliste årsmøte
Saksliste til årsmøte::

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede.
Sak 2 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll.
Sak 3 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
Sak 4. Årsmelding.
Sak 5. Regnskap for 2020.
Sak 6 Innkomne forslag og saker.
Sak 7 Medlemskontingent for 2021.
Sak 8 Budsjett for 2021.
Sak 9 Organisasjonsplan 2021.
Sak 10 Valg 2021.
• Valg av styreleder for 1 år.

•
•
•
•

Valg av nestleder
Valg av styremedlemmer.
Valgkomité med leder og to medlemmer, et varamedlem for 1. år
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Klubben har
representasjonsrett.
• Valg av kontrollkomitè.
Sak.11 Heving av Årsmøte 2020.
Styret vedtok å ikke endre medlemsavgiften for 2020
Sak 04/20 Medlemsmøte i etterkant av årsmøte
Foreløpig tema:

1. Orientering av nyvalgt styreleder.
2. Orientering om golfreglene
3. Terminliste 2021.
4. Open post om klubbaktiviteter 2021.
Gavin legger ut en sak på facebook der han ber om innspill til aktuelle tema på møtet
Sak 05/21 Ny turneringsleder og turneringskomite
Aktuelle kandidater til turneringskomiteen:
Stig Rune Tveit
Halvor Forberg
Øystein Jensen
Alf Magne Rørheim
Torunn Nonslid

Sak 06/20 Terminliste og årsplan
Turneringskomiteen utarbeider forslag til terminliste. Denne blir presentert på årsmøte.
Sak 07//21 Årsmelding, regnskap og budsjett
Gjennomgang av regnskap og årsmelding. Styreleder utarbeider forslag til budsjett.
Dette blir tatt opp på neste styremøte.
Sak 08/21 Dato for neste møte
Neste møte blir tirsdag 2. februar kl 18.00 på teams.
Kristian Birkeland
Referent

