
Referat årsmøte Solum Golfklubb LO.O3.22

L. Godkienne de stemmeberettigede:
L7 fremmøtte stemmeberettigede medlemmer ble vedtatt.

2. Velge Dirigent:
Nestleder Vegard Lilleås foreslås som dirigent. Vedtatt.

3. Velge protokollfører:

styremedlem Jakob Y Fridriksson foreslås som referent. vedtatt.

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen:

Ove Thomas Bang og Jeanette Kaasa foreslås til å underskrive protokollen' Vedtatt.

5. Godkienne innkallingen

lnnkallingen ble eodkient.

6. Godkienne sakslisten:

Sakslisten ble eodkient.

7. Godkienne forretningsordenen
Forretningsordenen ble sodkient.

8. Behandle klubbens årsberetning

Styrets årsberetning ble lest opp i sin helhet. Det ble lest utdrag av resterende

årsberetninger. Årsberetningene har vært tilgjengelige på klubbens nettsider.

- Iforbindelse med årsberetning for VTG kurs stilte Ove Thomas Bøng spørsmål

omkring de 37 nye medlemmene stodig var medlemmer i2022. Dette ble

bekreftet ov Mette Kalve med supplerende informasion om dt styret vil prioritere

å arbeide for å beholde disse også fremover.

- t forbindelse med årsberetning for turneringskomitåen føyde Benn Kqasø til

sommerevslutningen som ble arrangert ijuni 202L, med god suksess. Det ble også

spilt inn et ønske om ot denne prioriteres for terminliste 2022.

Årsberetningene ble deretter eodkient.

9. Behandle klubbens regnskaP

Regnskapet ble gjennomgått av leder Mette Kalve. Kontrollkomit6ens

revisjonsberetning ble gjennomgått av kontrollkomit6ens medlem Roy Bekkestad.

Resnskapet ble vedtatt.



l0.Behandle forslag og saker:

Det var ikke innkomne saker i 2022

11. Fastsette medlemskontingent
Styret foreslår at medlemskontingenten holdes uendret for år 2023

Kr. 300,- for medlemmer født i 20tL eller senere i 2Q23.

Kr. 550,- for medlemmer født 2004-2oor0 (i 20211

kr 1.100,- + 30,- i gebyr, for resterende medlemmer.

Medlem ntinpent i Solum rrbh ble vedtatt for år ?O23.

12. Vedta klubbens budsiett:

Klubbens budsjett ble gjennomgått av leder Mette Kalve Budsiettet le vedtatt

13. Behandte klubbens organisasionsplan

Organisasjonsplanen ble gjennomgått av protokollfører Jakob Y Fridriksson

Organisasionsplanen ble vedtatt.

14. Valg
A) Valgkomiteens forslag til styreverv:
Leder: Mette Kalve (1 år, gjenvalg)

Nestleder: Vegard Lilleås (lkke på valg)

Styremedlemmer:
Jakob Yngvi Fridriksson (Gjenvalg, 2 år)

Benn Owe Kaasa (lkke på valg)

Hanne Christina Kvisle Milrer (lkke på valg)

Varamedlemmer:
BjØrn Ove Strand (ny på valg - 1 år)

Thomas Aastrøm (gjenvalg - L år)
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B) Valgkomiteens forslag til kontrollutvalg:
Roy Bekkestad (leder, ikke på valg)

Paul Stalsberg (gjenvalgfor 2 nye år)

Valekomiteens forslas til kontrollutvals i Solum Golfklubb ble vedtatt enstemmiq'

C) Styrets forslag til Valgkomit6:



Styret i Solum Golfklubb foreslo Arild Skillinghaug til klubbens valgkomit6.

@rnutf Rønningen spilte inn ot han selv kunne stille seg disponibel for verv i klubbens

valgkomitå, såfremt Arild Skiltinghoug kunne stille som leder ivalgkomitåen.

- Leder i Solum Gotfktubb, Mette Kalve, ønsket futlmakt til at styret fortsetter arbeidet

med å finne siste medlem av klubbens valgkomitå for 2022.

Enstemmig vedtatt.

Ove Thomas Bang Jeanette Kaasa


