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Punkt

1.

Sak
Godkjenne de stemmeberettigede
30 stemmeberettigede møtte.

2.

Godkjenning av innkalling og dagsorden ÅM 2017
Godkjent uten merknader.

3.

Valg av møteleder og referent
Jon Kåre Larsen ble valgt som møteleder og Trine Larsen ble valgt som referent.

4.

Valg to representanter til å underskrive protokollen
Nils Kalve og Marius Bugge ble valgt til å underskrive protokollen.

5.

Behandle årsberetning for 2016
Enstemmig vedtatt med følgende korreksjoner og tilføyelser:
-

-

-

6.

Korrigere navn i oversikt over styrets deltakere: Kjetil Knoff
Turneringer:
o Tilføyelse: Seniorgruppa har deltatt på lag-NM
o Tilføyelse: klubbmestere (Alexander Thorvald Skytte, Philip Grov, Jan Olaf
Gunhildstad, Bjørn Ove Strand og Inger Eli Nedre-Flo)
Seniorgruppa:
o Tilføyelse: Det har vært avholdt 35 mandagsturneringer. I tillegg har seniorgruppa
arrangert Johans pokal, hvor vinner i år var Per Ellingsen.
Medlemmer: styret avklarte spørsmål rundt hva medlemsnedgangen skyldes, med vask av
lister basert på feil i medlemsregisteret.
Tekniske forbedringer:
o Tilføyelse: etablering av Vipps for betaling av greenfee utenom proshopens
åpningstid.

Behandle regnskap for 2016
Regnskapet for 2016 med revisors rapport ble enstemmig vedtatt.
ÅM diskuterte rutiner rundt økonomiadministrasjon. Styret meddelte at forbedringer er utført fra
sensommeren 2016 og at det for 2017 vil bli bedre posteringer.
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7.

Sak
Fastsette medlemskontingent for 2017
Styrets forslag til medlemskontingent for 2017 (Kr. 1100,-) enstemmig vedtatt.
ÅM diskuterte om prisnivået ville skremme bort fjernmedlemmer, men konkludere med at 170 kr i
prisøkning trolig ikke vil gjøre noe fra eller til. Ellers ble det trukket frem at det er bra at prisene er
lav for de yngste, det fremmer rekruttering. ÅM berømmer juniorsatsingen.

8.

Behandle innkomne saker
Sak 1: ”Fremmer forslag om gratis medlemskap og VTG-kurs for deltagere i skolegolfen på Ekeberg
skole 7. kl.”( Innmeldt sak fra Nils Kalve:)
Styrets forslag til votering:
Årsmøtet gir styret i Solum Golfkubb i oppdrag å tilby medlemskap og VTG-kurs for deltagere i
skolegolfen på Ekeberg skole 7. kl. til en symbolsk medlemskontingent pålydende kr. 100,- som er
NGFs minimumssats.
ÅM diskuterte endring av forslaget og fremmet forslag om at tilbudet bør gjelde for alle skoler i
Holmestrand, og ikke kun for Ekeberg.
Det enstemmige vedtaket ble:
Årsmøtet gir styret i Solum Golfkubb i oppdrag å tilby medlemskap og VTG-kurs for deltagere i
skolegolfen i 7. kl. på skolene i Holmestrand til en symbolsk medlemskontingent pålydende kr.
100,- som er NGFs minimumssats.

9.

Vedta budsjett 2017
Styrets forslag til budsjett for 2017 ble enstemmig vedtatt.
ÅM hadde enkelte spørsmål til poster i budsjettet:
- Burde være et større potensiale for sponsorinntekter.
- Pott for innkjøp av utstyr til knøtter og junior burde vært høyere.
Styret meddelte at klubben har fått tildelt midler til dette.
- Gratis årsgreenfee til styrets medlemmer: Dette fremkommer ikke av budsjettet på samme
måte som tidligere, men er i praksis er uendret fra 2016. Styret har fortsatt har fri
årsgreenfee. Den nye måten å løse dette på, rent praksis, er i tråd med god regnskapsskikk.

