
Protokoll til Sola Golfklubb Ekstraordinært Årsmøte 26.11.20 

  

Tilstede i klubbhuset: Tom Heradstveit, André Mortensen, Bjørn Fallentin og Jørund Øyri (IT - tekniker) 

På TEAMS var ca 55 medlemmer tilstede - 42 ble registrert stemmeberettigede ihht 

forretningsordenen. 

Saksliste 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Vedtak: Det ble talt 42 stemmeberettigede medlemmer 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

Tom Heradstveit innledet med å oppsummere dette spesielle året og bakgrunnen for at 

møtet ble valgt å holdes på TEAMS for første gang i Sola Golfklubb’s historie. 

Vedtak : Innkalling, saksliste og forretningsorden ble vedtatt 

3. Valg av dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokoll 

Vedtak: Valg av dirigent, referent og 2 personer ble grunnet omstendighetene utpekt av 

møteledelse og akseptert av årsmøte. 

Dirigent: André Mortensen 

Referent: Tom Heradstveit 

Signering av Protokoll: Mette Brodtkorb, Richard Myrnes 

4. Vedta finansiering av bygging til klubbhus Solastranden og innendørs treningshall på 

Forus. Bjørn Fallentin presenterte begge tiltakene. André Mortensen gikk igjennom 

finansiering og økonomien i tiltakene.  

Vedtak: Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb godkjenner at klubben tar opp 

byggelån med ramme kr. 6.000.000,- til bygging av nytt klubbhus på Solastranden og 

innendørs treningshall på Forus. 

- Enstemmig vedtatt (42-Ja, 0-Nei) 

5. Vedta refinansiering av klubbens langsiktige lån. Andre’ Mortensen presenterte plan 

om refinansiering av langsiktige lån for å bedre likviditeten i klubben.  

Vedtak: Styret gis fullmakt til å refinansiere langsiktige lån i Sola Golfklubb på 

maksimalt kr. 24.000.000,- 

- Enstemmig vedtatt (42-Ja, 0-Nei) 

 



 

Vi åpnet for spørsmål etter presentasjonene og før vi fattet vedtak ihht forretningsorden. 

Svein Ivar Førland - tilbakebetaling av utestående medlemsinnskudd. Vi tilbakebetaler ihht 
årsmøtevedtak 2020: For å opprettholde kontroll på likviditeten foreslås det at medlemmer 
utmeldt i 2017, som fikk utbetalt 50% av opprinnelig innskudd i 2019, får resterende utbetalt i 
2020. Medlemmer med andel utmeldt i 2018 og 2019 får ikke utbetalt andel i 2020 og betaling 
utsettes i minimum 1 år. 

Arild Unneberg – spørsmål omkring finans og drift og økonomi ble besvart stort sett i presentasjonen. 
Økonomien i år er bra og resultatet vil ligge godt over budsjett. 
Egil Reimers – ønsket tiltaket velkomment og takket byggekomiteen for arbeidet som er gjort så langt. 
Grethe Byrkjedal – sikre nytt klubbhus ift spill på hull 9 – vil bli gjort. 
Jon Tore Olsen – byggekomiteen rapporterer til styret i Sola Golfklubb 
Rodney Gottfridson – spurte om byggekomiteen hadde vurdert solcelleanlegg. Ikke en del av anbudet       
pr dd 
 
 

Årsmøtet ble avsluttet.  

Sola 26. november 2020, 

  

Referent; 

  

  

__________________ 

Tom Heradstveit 

  

Signatur fra valgte årsmøterepresentanter: 

  

  

  

________________________            ___________________________ 

Mette Brodtkorb                                  Richard Myrnes 
 
 


