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Styreleders forord 
 

Dette året vil jeg starte med å takke.  
  
Takk alle som har bidratt i Sola Golfklubb i året som gikk – til alle som har stilt opp som frivillige i komiteer, 
turneringer eller har vært med å rydde vegetasjon og trær. Men kanskje spesielt vil jeg rette en takk til alle 
som har lagt ned utallige timer dugnad i forbindelse med klargjøring og oppføring av to nye bygg. Jeg vet 
nesten ikke om vi hadde fått dette til uten dere!  
  
Uten frivilligheten makter vi ikke å nå ambisjonene våre. Sola Golfklubb er en del av den norske dugnaden 
og vi er avhengig av denne frivilligheten for å utføre mange av de oppgavene vi ønsker å løse! Frivillighet 
handler om å gi noe av sin tid og mange har stor glede av å bidra på forskjellige måter. Mange finner i 
tillegg en viktig sosial arena for å treffe andre mennesker mens andre kanskje gjør en innsats fordi de føler 
en forpliktelse. Visste du forresten at frivilligheten i Norge anslås av SSB å være verdt ca 80 milliarder 
kroner? Vi snakker altså noen prosenter av fastlands BNP! 
  
I styrets beretning finner dere masse fakta for 2021 og det er ingen tvil om at golf Norge og Sola Golfklubb 
er inne i en rivende utvikling. Oppsvinget i antall medlemmer og rekordmange spilte runder gjør at 
klubbene får styrket sin økonomi og får handlerom til å investere og utvikle bane og anlegg. Det skal også vi 
fortsette med. Masterplaner for banene våre skal danne grunnlaget for hvilke prosjekter vi skal prioritere. 
Vi vil også foredle innhold og service i klubbhus og innendørssenter i tiden fremover, og tilbakemeldinger 
og bruksmønster vil være retningsgivende for hvordan byggene skal driftes og utvikles videre.  
  
Vi er godt i gang med 2022 og mange ser nå frem til lysere dager, mindre regn og grønne fine baner. Utover 
alle planer vi måtte ha, ønsker vi dette året spesielt å sette søkelys på og videreutvikle et godt arbeidsmiljø 
for de ansatte og et åpent og inkluderende klubbmiljø for medlemmene. I den anledning lanserer vi også et 
prosjekt for å bedre klubbmiljø og ønsker å øke bemanning for å nettopp kunne følge opp medlemmer 
bedre og skape økt aktivitet og sosiale arrangement. Der kan vi alle bidra.  
 
Godt årsmøte og lykke til med «svingen» i 2022. 
  
«Ekte golfglede» 
  
 
 
Tom Heradstveit 
Styreleder 
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Saksliste årsmøte 

Årsmøtet i klubbhuset den 24. februar 2022 kl. 19:00 

 

Saksliste 

1. Godkjenne de stemmeberettigede       

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden     

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

4. Behandle Sola Golfklubbs Årsmelding for 2021   

5. Behandle Sola Golfklubbs Regnskap for 2021 

6. Behandle saker og forslag  

7. Fastsette medlemskontingenter for 2022 

8. Vedta klubbens Budsjett for 2022    

9. Behandle klubbens organisasjonsplan 

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Sola Golfklubbs regnskap 

11. Foreta følgende valg:  

a) Styreleder          

b) 3 styremedlemmer og 1 varamedlem        

c) Kontrollkomité (2 medlemmer og 2 varamedlemmer)     

d) Representanter til ting og møter i organisasjoner Sola GK er tilsluttet 

   e) Valgkomité (Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem) 
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Styrets årsmelding 2021 

 Møtevirksomhet 

Det har i styreperioden vært holdt 9 styremøter. Under Golftinget i november stilte Sola GK med hele 3 
representanter. Det har også vært gjennomført en strategisamling med alle ansatte i løpet av året. 

Årets aktiviteter 

Usikkerhet preget starten på 2021 og det ble en lang vinter med mye frost og snø. Det gjorde at det ikke ble 
spilt så mye i januar og februar. Men når vinteren slapp taket så ble det satt ny rekord med antall runder på 
Solastranden i mars. Dette aktivitetsnivået vedvarte resten av året og det ble totalt spilt over 70.000 spilte 
runder på våre baner inkludert turneringer. Deltakelse på klubbturneringer økte, og årets ukentlige Medal 
økte med hele 25% i forhold til 2020. 

Medlemmer får også mer igjen for sitt medlemskap. Over 90% av alle medlemmer har registrert en eller 
flere runder i løpet av året (tilsvarende i 2020 var 84%), og det er faktisk 71 stk som har registrert mer enn 
100 runder i løpet av året. Gjennomsnittlig antall runder pr medlem er redusert fra 29 runder i 2020 til 26 
runder i 2021. Antall gjestespillere økte med 28% i forhold til i fjor. En har ennå ledig kapasitet på banene, 
men en følger utviklingen og ser på muligheter hvis medlemmer ikke føler de får utnyttet sitt medlemskap. 

Ukentlig gratis medlemstrening ble også gjennomført, men 
med restriksjoner på antall for forhånds påmelding. Denne 
fortsetter også i 2022 og forhåpentligvis da uten 
restriksjoner og for alle medlemmer over 25 i hcp. 

Det ble heller ikke avholdt noen nasjonale turneringer i 
2021, og klubbturneringer ble utsatt på starten av 
sesongen. Men når turneringene åpnet opp igjen så var 
det igjen økning i antall deltakere og Proshop Open hadde 
hele 208 påmeldt til sin turnering i nydelig vårvær. 

Mot slutten av året fikk vi også åpnet Atea hallen og vi 
kunne ta i bruk 4 helt nye simulatorer, puttegreen og 

innendørs range. I løpet av 1,5 mnd ble det booket nesten 
1000 timer til sammen i denne hallen i tillegg til at en også lanserte ukentlig liga og turneringer. Dette ble 
dessverre satt på hold når økte restriksjoner kom, men hallen har uten tvil også økt interessen for 
juniortrening gjennom vinteren. Klubbhuset på Solastranden ble åpnet av ordfører i november med 
påfølgende åpningsturnering hvor hele 122 deltakere 
ble med. Vi har nå fått et fantastisk klubbhus med 
Proshop, møterom, kontor, toaletter og mye plass til 
medlemmer både inne og ute.  

Med økt aktivitet på VTG kurs har det også vært økt 
aktivitet på våre faddere og nybegynnerkomite som 
tar kursdeltakerne med seg på banen og innlemmer 
dem i klubben. Her forventer vi fortsatt press på våre 
kurs og skulle gjerne hatt flere faddere som kunne 
vært med som frivillige.  

Klubben er avhengig av frivillige for å opprettholde 
aktivitet og skape klubbmiljø. De frivillige fra alle 
komiteer gjør en fantastisk innsats og fortjener en stor takk.  
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Sportslige resultater 

2021 ble også et amputert år med tanke på turneringer, da mange nasjonale turneringer har blitt redusert 
og utsatt grunnet pandemien. Men Lag-NM ble gjennomført med gode resultater for våre lag. 

•         Lag-NM senior ble i år spilt på 
Vestfold GK og våre damer endte på 
en hederlig 3. plass. Herrene endte 
på en 14. plass og må spille 1. 
divisjon. 

•         Både Junior jentene og guttene 
spilte meget bra under Lag NM 
junior på Nøtterøy GK og beholdt 
plassen i eliteserien. 

• I Norsk Seniorgolf sitt Lag-NM 
spilte damene i 1 divisjon og fikk 
en solid 2 plass. Herrene stilte 
med to lag i 2. divisjon Vest på Fana 
GK og fikk hhv 3 og 4 plassen. 

•        Klubben har nå også hele 6 tidligere juniorspillere på College golfstipend i USA 

•        Totalt har 76 spillere vært med på Region Tour Rogaland 

• Franziska Sliper ble beste spiller med 10 plass på OoM 

• Beste resultat på Garmin Norges Cup Damer presterte Ruth Tønnessen med sine to 4. plasser og 9 plass 
på OoM. På herresiden glitret Alexander Idland med sin 5 plass Garmin NM Match 

• På Srixon Tour Jenter U15 fikk Ella Tønnessen sin første seier på Sandefjord GK og fikk en glimrende 6 
plass på Oom for sesongen. 

• Ruth Tønnessen hadde også sin første seier på Srixon Tour U19 på Bjaavann og endte sesongen på 5 
plass på OoM. Hun fikk også en glimrende 3 plass på Jr. NM på Salten GK. 

• Ella Tønnessen representerte Norge i European Young Masters U16 i Finland 

 
 
Det var rekord i antall deltakere på årets klubbmesterskap 
som ble avholdt på begge baner, noe en også vil fortsette med 
i årene fremover. Oppfordrer alle, uavhengig av hcp å melde 
seg på klubbmesterskapene. 
 

Klubbmestere 2021 

Klasse Herrer Damer 

Klubbmester Steven Molumby Kari Sandvik 

Senior Geir Owe Wærsland Linda Marie Berg 

Eldre Senior Per Berge  
Matchplay Einar Osland  
Putting Anders Kristiansen Grethe Byrkjedal 

 

Snitthandicapet for etablerte spillere i klubben 2021 var 19,1 og snitthandicapet for alle medlemmer var 
26,3. Fordelingen av handicap etter antall pr kategori kan en lese ut ifra rapport fra hcp komiteen. 
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Bygg og anlegg 

Banemannskapet har i 2021 blitt brukt til mye mer enn bare vedlikehold på banene. Riving av gammelt 
klubbhus, utgraving, grøfting, kabelgrøfter, kloakk for nytt klubbhus og midlertidige toaletter på 
Solastranden. Og etter oppsatt klubbhus var det planering og klargjøring for heller på uteområdene. Her var 
det også en fantastisk dugnadshjelp og uten dem ville det vært håpløst. Dette arbeidet er ikke ferdig og det 
gjenstår en spyle/blåse plass, rundkjøring og andre forfinende områder.  

Forus nesten det samme, utgraving og klargjøring for ny innendørshall. Innvendig satte vi opp 
simulatorvegger med innleid hjelp, oppholdsrom instruktører, lagt teppefliser og hengt opp lerreter og 
nett. Her gjenstår bygging av platting og tak mot bistro og utvendige områder mot range. 

Slik at klubben har fått et utrolig løft i løpet av 2021, 
med to helt nye bygg som bidrar til å øke 

totalopplevelsen for våre medlemmer. Vi må 
også takke våre medlemmer som stemte frem 
finansieringsløsning slik at vi fikk realisert disse 
byggene med kort byggetid og mye 
dugnadsarbeid. 

Vedlikehold av maskiner er godt i gang likeså 
sliping av aggregater, dyplufting av greener i er 
skrivende stund snart ferdig på begge baner. 

Baneavdeling har få ansatte på jobb denne 
vinteren så vi er nødt til å prioritere vedlikehold 
og det vil ikke bli gjort store endringer på 
banene. Samtidig som en også gjør klar driving 

range på begge baner for robotplukkere som 
klubben har investert i for 2022 og vil frigjøre mye tid for banemannskapet. 

Medlemsutvikling  

Klubben fikk inn hele 469 nye medlemmer i 2021 (534 hvis en tar med junior golfskolen). Det var også 223 
utmeldinger i 2021, slik at netto medlemsvekst ble på 246 stk noe vi er meget godt fornøyde med og langt 
over budsjett. Fordelingen på medlemmer pr 31.12 sees under og inkluderer også 5 medlemmer som ikke 
har betalt årskontingent. Sola Golfklubb er største idrettslag i Sola kommune. 

Alder Damer Herrer Totalt 

Under 21 85 (65) 267 (196) 352 (261) 

22 - 40 54 (47) 551 (485) 605 (532) 

41 - 55 103 (100) 547 (492) 650 (592) 

56 - 66 110 (111) 376 (366) 486 (477) 

Over 67 84 (84) 300 (285) 384 (369) 

I alt 436 (407) 2041 (1824) 2477 (2231) 

 

78% av medlemmer er nå aktive med fritt spill. Andelen kvinner er 18% og tilsvarende som i 2020. Størst 
økning blant nye medlemmer finner en i aldersgruppen 22-40, mens det totalt i medlemsmassen finnes 
flest medlemmer i aldersgruppen 41-55. En forventer en begrenset vekst også i 2022, men vil prioritere 
ivaretakelse av eksisterende medlemmer og klubbmiljø som vil gi økt verdi i medlemskapet. 

 

«Medlemsvekst på netto 246 

nye medlemmer i 2021» 



 

 

7 Årsmøte i 2022 

 

Sola Golfklubb 

24 Februar 2022 

Samarbeidsavtaler med firmaer 

Klubben har samarbeidsavtaler med ca 150 bedrifter, hvor ca 80% deltar i vårt nettverksprogram, Sola 
Business Partner Club. Antallet bedriftsavtaler økte med 15 i 2021. Bedriftsavtalene utgjør drøyt 20% av 
klubbens total og er et svært viktig bidrag til 
klubbens økonomi. Bedriftsavtalene genererte 
totalt kr. 6 mill og netto (etter fratrekk av inkluderte 
medlemskap) kr. 5.100.000,-. Budsjett ble nådd 
med god margin. 

Pandemien var aldeles ikke over og også 2021 ble 
preget dette. Forskjellen fra 2020 var at vi kunne 
gjennomføre bedriftsarrangementer jevnt gjennom 
hele hovedsesongen. Lojaliteten til våre 
samarbeidspartnere er svært høy, og vi mister ikke 
flere enn en normal avgang. Flere øket også opp 
med innhold og/eller hadde prisøkning i 
avtalen. Pandemien har satt en demper og flere 
lovende avtaler er utsatt og skjøvet fremover i tid. 

I skrivende stund herjer fortsatt viruset, men vi tror jo at 
golf kan spilles og at arrangementer kan gjennomføres 
under trygge forhold. Vi har også allerede signert flere nye avtaler for 2022. 

Våre nye prosjekter (klubbhus og Ateahall) har også gitt oss et bedre produkt og nye kommersielle 
muligheter. Vi ser positivt på de kommersielle inntekter i 2022. 

Sola Proshop AS  

2021 startet med en lang og kald vinter og vi benyttet anledningen til å utvide proshop på Forus. Dette har 
gitt oss et bra løft både på omsetning og presentasjon av varer og kundeflyt. Proshop leverer et positivt 
resultat også i 2021 og vil for 2022 utvide åpningstidene ytterligere på begge baner. 

Solastranden ble et mellomår med drift ut av en brakke, men vi har prøvd å lage det så bra som mulig. 

Vi tenkte at 2020 var et annerledes år med covid19 hengende med oss hele året, og trodde at 2021 kom til 
å bli mer som normalen igjen. Hvor feil man kan ta. Året 

ble enda mer hektisk enn 2021, spesielt tilgang på 
varer fra de forskjellige leverandører viste seg å bli 

en utfordring grunnet nedstengte fabrikker ute i 
verden og containermangel som igjen påvirket 
forsendelser av samme varer. Vi har kastet oss 
rundt og skaffet det meste av våre faste 
varegrupper slik at våre medlemmer og kunder 
skulle få tilgang på de varer de til enhver tid 
trengte.  

Takk til alle lojale medlemmer og kunder som 
støtter oss år etter år, uten dere er ikke dagen den 
samme og takk til alle som har jobbet i proshop 
sesongen 2021, pro'er, greenkeepere for all hjelp i 
sesongen. 
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Organisasjon  

Det har i 2021 vært 13 fast ansatte medarbeidere i klubben som fordeler seg på hhv 6 greenkeepere, 3 
butikkmedarbeider, Hovedtrener, Kommersiell leder, Administrasjonssjef og Daglig leder.  

Klubben har i tillegg til Hovedtrener også leid inn Jan Egil Nærland for å gjennomføre kurs og aktiviteter. 

Medlemsundersøkelsen blir nå sendt ut 3 ganger i året. Årets ambassadørscore for medlemmer (Hvor 
sannsynlig er det at du vil anbefale Sola Golfklubb til venner, familie eller kolleger?) endte på 47, som er en 
liten nedgang fra 49 i 2020. Målsetting her er at den skal over 50 i 2022. Sola Bistro scorer også meget høyt 
blant både medlemmer og gjester. De vil i 2022 også levere mat til Solastranden som vi håper blir godt 
mottatt og at en kan tilby et bredt sortiment av mat også der.  

Klubbens miljø scorer også bedre i 2021 og vil være ett av hovedsatsingsområdene i 2022 med mulig 
opprettelse av ny stilling innen Klubbmiljø og Idrett. 

Økonomi 

Regnskapet for Sola Golfklubb i 2021 viser et driftsoverskudd på kr 6,3 mill før avskrivninger og et 
overskudd på kr 3,6 mill etter finanskostnader og avskrivninger. De samlede inntekter er på ca kr 28,3 mill 
mot samlet kr 23.3 millioner i 2020. Økningen skyldes i hovedsak økning i antall medlemmer, samt økning i 
salgsinntekter og tilskudd. Klubben fikk for første gang i 2021 full momskompensasjon som utgjorde kr. 
1.106.225,-. 

Langsiktig banklån er blitt refinansiert til samlet lån på totalt kr. 22.087.500,-. Lånet er nedbetalt med kr. 
1.162.500,- i løpet av året. I tillegg er det tatt opp et byggelån på kr. 6 mill i 2021. Lånet fra medlemmer er 
ved årets utgang på kr. 5.5 mil, en reduksjon på kr 0,3 mill fra 2020. Det er utbetalt ca kr. 485.310 ,- i 
andeler i 2021. Klubben har ikke hatt behov for kassekreditt i 2021 og har pr 31.12 bankinnskudd på ca kr 
3,1 mill. 

Baneleie er største driftskostnad og var i 2021 kr. 2.545.153,- og står for 39% av banekostnadene.  

Styret foreslår at årets overskudd føres over til annen egenkapital. 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret 2021 et riktig 
uttrykk for klubbens stilling og resultatet av virksomheten. Styret foreslår at de fremlagte regnskaper 
fastsettes som klubbens 
resultatregnskap og balanse. 

Ut fra det som fremgår av 
årsoppgjøret kjenner ikke styret 
til andre forhold vedrørende 
markedsforhold og prisutvikling 
som er av interesse for å 
bedømme klubbens økonomi.  

Etter utgangen av regnskapsåret 
har det ikke inntruffet vesentlige 
forhold som det ikke er tatt 
hensyn til i årsoppgjøret og som 
er viktig for å bedømme klubbens 
resultat og stilling. 

 



 

 

9 Årsmøte i 2022 

 

Sola Golfklubb 

24 Februar 2022 

Ansatte/Arbeidsmiljø 

Klubben har i 2021 hatt 13 faste årsverk. I tillegg har det i sesongen vært innleid ekstrahjelp på banen. 
Sykefraværet er beregnet til 4,2 %. Klubben forurenser ikke det ytre miljø. 
 
Styret inkludert varamedlem består av 6 menn og 2 kvinner. 
 
Styret vil også takke medarbeiderne i klubben som selv med betydelig økt aktivitet, koronarestriksjoner og 
byggeprosjekter har levert to fantastiske baner og høy score i medlemsundersøkelse. Forhåpentligvis klarer 
vi å øke bemanning fremover slik at en reduserer presset på den enkelte og at en kan levere ytterligere 
tilbud til klubbens medlemmer, gjester og samarbeidspartnere i tråd med ny virksomhetsplan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrets forslag til vedtak; 

Styrets Årsmelding for 2021 godkjennes 

 

  



 

 

10 Årsmøte i 2022 

 

Sola Golfklubb 

24 Februar 2022 

Sak 5. Behandle regnskap for 2021   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 Årsmøte i 2022 

 

Sola Golfklubb 

24 Februar 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 Årsmøte i 2022 

 

Sola Golfklubb 

24 Februar 2022 

 

 

 

 



 

 

13 Årsmøte i 2022 

 

Sola Golfklubb 

24 Februar 2022 

 

 



 

 

14 Årsmøte i 2022 

 

Sola Golfklubb 

24 Februar 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 Årsmøte i 2022 

 

Sola Golfklubb 

24 Februar 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 Årsmøte i 2022 

 

Sola Golfklubb 

24 Februar 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 Årsmøte i 2022 

 

Sola Golfklubb 

24 Februar 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Regnskap for 2021 vedtas 
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Sak 6. Behandle saker og forslag  

1. Utbetaling av andeler 

Vedtatt på årsmøtet i 2014:  

«Årsmøtet er opptatt av at likviditeten til Sola Golfklubb er under kontroll og forutsigbar. For medlemmer 

som melder seg ut av klubben vil klubbens økonomiske situasjon være bestemmende for når andelen kan 

betales tilbake. For at klubben skal ha oversikt over den økonomiske situasjonen før en eventuell utbetaling 

vil tilbakebetalingen tidligst finne sted året etter at man har meldt seg ut. Klubben skal arbeide for at lånet 

blir tilbakebetalt innen 3 år. Det påløper ingen renter i perioden mellom medlemmet melder seg ut og til 

andelen er tilbakebetalt. 

 

Klubben har skyldig andeler kr. 185.714,- fra utmeldte medlemmer i 2020 og kr. 198.440,- fra medlemmer 

utmeldt i 2021, Totalt kr. 384.154,-. Klubben er da igjen ajour med utbetalinger og medlemmer med andel 

kan forvente å få tilbakebetalt andel året etter dem blir utmeldt. 

 

Styrets forslag til vedtak; 

Det foreslås det at medlemmer utmeldt i 2020 og 2021 får utbetalt andeler i 2022. 

 

2. Informasjon om byggeprosjekter 

Klubben har i løpet av 2021 fått bygget både nytt klubbhus på Solastranden og innendørshall på Forus. 

Byggene var vedtatt på Årsmøtet i 2020 og finansiering vedtatt på ekstraordinært årsmøte i 2020. 

Byggeregnskap er ikke avsluttet, men samlet byggekostnad ble kr. 8.882.653,- eks mva. Det ble innbetalt kr. 

2.154.010,- fra medlemmer og det ble tatt opp 

byggelån på kr. 6.000.000,-. Resterende er dekket 

over drift. 

Klubben er meget godt fornøyd med de nye byggene 

og ser allerede en stor inntektsøkning og bedring av 

tilbud til både medlemmer og gjester. 

Byggekomite vil takke alle frivillige som har vært med 

å ferdigstille begge disse byggene og vil redegjøre for 

byggeprosess i årsmøtet.  

 

3. Virksomhetsplan 2022-2025 

Styret har gjennom to samlinger med ansatte og innspill fra medlemsundersøkelsen laget ny 

virksomhetsplan for Sola Golfklubb fra 2022-2025. Denne gir et godt bilde av hva klubben skal fokusere på 

og videreutvikle i årene fremover innenfor Klubbmiljø & Idrett, Baner & Anlegg samt Klubb & Organisasjon. 

Virksomhetsplanen legges ved innkalling og årsmøtet vil få en kort gjennomgang av hovedområder og 

prosessen rundt. 
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4. Innkomne saker 

Det har kommet innspill fra 3 medlemmer som alle har blitt behandlet av styret i forkant av årsmøte, da de 

var av driftskarakter og ikke innspill om vedtak på årsmøtet. Årsmøte blir informert om innspillene og 

styrets vurdering. 

1. Innspill fra Rodney Gottfridson 
- Ønsker at det legges asfalt på parkeringsplassen på Solastranden. 

Styrets vurdering: Asfalt på Solastranden står allerede på liste over investeringer. 
 

2. Innspill fra Jon Didrik Rygge 
- Ønske om flere turneringer for nybegynnere. 

Styrets vurdering: Styret har videresendt forespørsel til administrasjon og nybegynnerkomite. 
 

3. Innspill fra Ove Oftedal, Kjell Hellestø og Tor Livar Stangeland 
a) Informasjon rundt vintergreener på Solastranden 

Styrets vurdering: Styret har videresendt henvendelsen til administrasjon og banemannskap og innstilt på 
   at det gis bedre informasjon til gjestespillere rundt funksjon av rødt lys og sjekk av banestatus 
   før spill. 

b) Bruk av golfbiler på vinter 
Styrets vurdering: Her foreligger det allerede en løsning for de som trenger golfbil på vinteren. 

c) Ressurser på Solastranden 
Styrets vurdering: Det har av forskjellige årsaker dessverre vært redusert bemanning på både Forus og  
   Solastranden i vinter. Men en jobber for å få økt bemanning og fordeling av ressurser på begge 
   baner. 
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Sak 7. Forslag medlemskontingent 2022 
 

Medlemstype 2022 Mnd 2021 

Hovedmedlem* Kr. 9.900,- 839,- Kr. 9.800,- 

Ektefelle/samboer* Kr. 7.500,- 639,- Kr. 7.400,- 

Junior eldre (14-21) Kr. 2.700,- 229,- Kr. 2.700,- 

Junior yngre (0-13) Kr. 990,- 89,- Kr. 990,- 

Pensjonister (+67)* Kr. 8.900,- 749,- Kr. 8.800,- 

Student Kr. 4.400,- 379,- Kr. 4.300,- 

Passive medlemmer Kr. 2.990,- 259,- Kr. 2.990,- 

Spillerett valgfri bane Kr. 8.500,- 720,- Kr. 8.400,- 

Ektefelle valgfri bane Kr. 6.800,- 580,- Kr. 6.700,- 

 

 

Medlemsfordeler Hovedmedlem Passiv Gjester 

Starttidsbooking 6 dager 3 dager 2 dager 

Fritt spill Forus Ja X X 

Fritt spill Solastranden Ja X X 

Fritt spill Golfparken Ja Ja X 

Gratis medlemstrening Ja Ja X 

Klippekort instruksjon Ja Ja X 

Klippekort simulator Ja Ja X 

Årskort Driving range 2.750,- 2.750,- 3.500,- 

Medlemspris rangeballer Ja Ja X 

Fri trening på NTS Ja Ja 50,- 

Gjestegreenfee Ja X X 

Leie av golfbil 300,- 300,- 400,- 

Tilgang Golfstue/Garderobe Ja Ja X 

Tilbud på Golfreiser Ja Ja X 

Lån av ball Fotballgolf Gratis Gratis 30,- 

Rabatt på Stavanger GK 20% X X 

Rabatt på Sveio GK 300,- 300,- X 

Rabatt på Tyrifjord GK Gratis X X 

Rabatt på Trondheim GK Gratis X X 

Rabatt på Hakadal GK Gratis X X 

Aktive medlemmer kan kjøpe greenfee til gjester: 
 10 stk  kr. 3.500,- 
 5 stk  kr. 2.000,- 
 

Sola Golfklubb inngikk i 2019 avtale med NorKred for innkreving av kontingenter. Denne videreføres i 2022 

og det vil legges på et fakturagebyr på kr. 30,- i 2022. 

Treningsavgifter for 2022 fastsettes av administrasjon 
*Medlemmer med innbetalt andel gis kr. 700,- i rabatt 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Kontingentene for 2022 vedtas som foreslått av styret 
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 Sak 8. Vedta klubbens budsjett for 2022 
 

Budsjett  

Kontingenter 14 800 000 

Bedriftsinntekter   5 300 000 

Salgsinntekter   6 600 000 

Andre inntekter   2 100 000 

 Sum driftsinntekter 28 800 000 

  

Varekostnad   3 200 000 

Lønnskostnad 11 500 000 

Driftskostnad   3 100 000 

Banekostnad   7 000 000 

 Sum driftskostnader  24 800 000 

  

Driftsresultat før avskrivninger 4 000 000 

Ordinære avskrivninger 2 000 000 

  

Driftsresultat 2 000 000 

   

Sum Finansposter    800 000 
   

 Resultat  1 200 000 

 

 

Styrets forslag til vedtak;  

Det fremlagte budsjett for 2022 vedtas 

Sak 9. Organisasjonsplan 
Organisasjonsplan for 2022 blir gjennomgått på årsmøtet og  

ligger også vedlagt i Virksomhetsplanen 2022-2025. 

 

Styrets forslag til vedtak;  

Årsmøtet tar orienteringen til etterretning. 

Sak 10. Engasjere revisor 
Styret innstiller til at BDO reengasjeres for 2022 som revisor. 

 

Styrets forslag til vedtak; 

Årsmøtet godkjenner styrets innstilling til revisor. 
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Sak 11. Valg  
 

1. Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollkomité: 

 

a. Styre – leder og nestleder  

Tom Heradstveit   Styreleder   Gjenvalg 1 år 

Jon Thore Øglænd   Nestleder   ikke på valg 

 

b. Styre – 5 medlemmer og 1 varamedlem 

Tore Andre Eide    styremedlem  gjenvalg 2 år 

Bjørn Fallentin    styremedlem  gjenvalg 2 år 

Hilde Fagervik    styremedlem  gjenvalg 2 år 

Benedikte Pettersen   styremedlem  ikke på valg 

Einar Håkon Osland   styremedlem  ikke på valg 

Silje Fekjar Nilsson   varamedlem  ny for 1 år 

 

c. Kontrollkomite – 2 medlemmer og 2 varamedlem 

Svein Ueland     Leder    valg for 1 år 

Karin Hølland      Medlem   valg for 1 år 

Egil Reimers     varamedlem  valg for 1 år 

Ivar Nygård      varamedlem  valg for 1 år 

 

d. Representanter til ting og møter i organisasjoner Sola GK er tilsluttet 

Til Golftinget; Styreleder eller nestleder, ett styremedlem og inntil 2 representanter fra administrasjonen. 

Til Sola Idrettsråd; Styreleder eller nestleder. Styret utnevner øvrige representanter.  

Til øvrige møter; Styret utnevner representanter. 

 

e. Styrets innstilling til valgkomite  

Per Morten Thingbø  leder   valg for 1 år  

Elisabeth Rønning   medlem   valg for 1 år 

Brynjar Nymo    medlem   valg for 1 år 

Ronny Sigbjørnsen   varamedlem  valg for 1 år  
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Rapporter fra komiteer 

 

Kontrollkomite 
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Revisors beretning 
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Juniorkomite 

 

Juniorgruppen har som visjon at Sola GK skal være den mest attraktive klubben i distriktet, og har tre 
Hovedmål setninger: 
 
-                Skape et inkluderende og sosialt miljø rundt golf som idrett 
-                Legge til rette for individuell spillerutvikling 
-                Sola skal prestere i Norgeseliten både på gutte- og jentesiden 
  
Sola GK har bygget et solid miljø rundt junior spillere, 
og har hatt en utvikling vi kan bygge videre på. 
Corona pandemien påvirket oss også i 2021, men 
likevel i noe mindre grad enn i 2020.  
Treningsleiren i Spania ble avlyst og de to første 
Narvesen og Srixon turneringene avlyst. 
Våre beste spillere presterte på det øverste 
turneringsnivået i Norge, og vi kan takke golf Pro 
Henning Lindanger for flotte resultater og fantastisk 
fremgang.  
 
Dette året fikk vi også nok deltakere i 
klubbmesterskapet til å ha en egen juniorklasse. 
Marius Reiersen ble klubbmester junior 2021. 
I tillegg har det vært god deltakelse fra Sola spillere i Narvesen turneringene denne sesongen. 
  

Juniorkomiteen var i 2021 svært opptatt av en voksende gruppe juniorer som er på vei mot det høyeste 
junior nivå i Norge. På tross av at vi i 2021 fikk med oss nye engasjerte foreldre i juniorkomiteen så ser vi at 
vi stadig trenger å rekruttere flere foreldre av yngre spillere.  
Det er disse spillerne og foreldrene som skal sørge for at vi får et naturlig påfyll av friske og engasjerte 
junior talenter.  
Derfor vil vi fortsatt ha fokus på rekruttering av håpefulle foreldre av talentfulle barn ☺. 
  

De etablerte juniorene er allerede innlemmet i et godt miljø og blir ivaretatt av aktive foreldre som følger 
opp trening og turneringsvirksomhet. Vi er derfor fortsatt svært avhengig av deltakelse fra alle foreldre 
rundt gjennomføring av aktiviteter i turneringsåret 2022 også utenfor junior komiteen. 
 
I forbindelse med at Solastranden og Sola GK ble i 2018 en klubb, er tilbudet for at flere juniorer deltar i 

organisert konkurranse og trening. I tillegg har alle 
juniorene en unik mulighet til å trene på 2 

forskjellige baner med sine særegne flotte 
egenskaper. 
 
Etter at Ateahallen ble satt opp har vi også sett 
en markant oppgang i antall juniorspillere som 
trener utenom sesong. Dette vil bidra til bedre 
rekruttering, mer golfglede og bedre 
spillerutvikling i årene som kommer. 
 
I dag har Sola GK totalt 6 spillere som er på 
College. Disse spillerne er: 
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o Alexander Idland «Sterling College», Kansas 
o Caroline Berge «SCU East Bay», California 
o Anna G Bech «Missouri Western State University», Missouri 
o Franziska Sliper «University of Miami», Florida 
o Tomine Bjerkelo «Colorado State University», Colorado 
o Thea Bjerkelo «Colorado State University», Colorado 

 
Sportslige resultater i 2021: 

  
2021 ble også et amputert år med tanke på 

turneringer, da mange nasjonale turneringer har blitt 

redusert og utsatt grunnet pandemien.  

Sola GK oppnådde følgende resultater i 2021 på 
junior siden: 
 
Lag-NM ble gjennomført med gode resultater for 
våre lag. 
Både Junior jentene og guttene spilte meget bra 
under Lag NM junior på Nøtterøy GK og beholdt 
plassen i eliteserien. 
 

Totalt har 76 spillere vært med på Region Tour Rogaland. Franziska Sliper ble beste spiller med 10. plass 
Beste resultat på Garmin Norges Cup Damer presterte Ruth Tønnessen med sine to 4. plasser og 9. plass på 

oom. På herresiden glitret Alexander Idland med sin 5. plass Garmin NM Match. 

Srixon Tour: 
Gutter U19 
T29.   Plass Srixon Tour 3 Sandefjord GK                      Alexander Idland 
T12.   Plass Srixon Tour 4 Gamle Fredrikstad GK        Alexander Idland 
Jenter U19 
10.   Plass Srixon Tour 3 Sandefjord GK                      Ruth Tønnessen 
T5.   Plass Srixon Tour 4 Gamle Fredrikstad GK        Ruth Tønnessen 
5.     Plass Srixon Tour 5 Fana GK      Ruth Tønnessen 
1.     Plass Srixon Tour 7 Bjaavann GK    Ruth Tønnessen 
13.   Plass Srixon Tour 7 Bjaavann GK    Sonja Helene Øyri 
T4.   Plass Srixon Tour 9 Vestfold GK     Ruth Tønnessen 
Jenter U15 
1.   Plass Srixon Tour 3 Sandefjord GK                        Ella Tønnessen 
4.   Plass Srixon Tour 4 Gamle Fredrikstad GK         Ella Tønnessen  
3.   Plass Srixon Tour 6 Junior NM Salten GK           Ella Tønnessen 
6.   Plass Srixon Tour 7 Bjaavann GK     Ella Tønnessen 
8.   Plass Srixon Tour 9 Vestfold GK     Ella Tønnessen 
OOM Srixon Tour 2021: 
Jenter 

5. Plass – Sola GK – Ruth Tønnessen (U19) 
24. Plass – Sola GK – Sonja Helene Øyri (U19 
30. Plass – Sola GK – Elena Kerr (U19) 
6. Plass – Sola GK – Ella Tønnessen (U15) 
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Gutter 
55.   Plass – SOLA GK – Alexander Idland 
T77. Plass – SOLA GK – Vincent Alhaug 
T93. Plass – SOLA GK – Herman Eide 
T95. Plass – SOLA GK – Remy Evjedal 
 

Det skal også nevnes at Ruth representerte Norge i 

følgende turneringer:  

o Spanish International Ladies Amateur 

Stroke Play Championship 

o Nordic Junior Match 

o European Girls Team Championship 

 
Kjekt var det også at Ella Tønnessen representerte Norge i 
European Young Masters U16 i Finland. 
 
Spillere fra klubben har vært aktive i Garmin Norges Cup med flere hederlige plasseringer.  
Beste resultat på Garmin Norges Cup Damer presterte Ruth Tønnessen med sine to 4. plasser og 9. plass på 

OoM. På herresiden glitret Alexander Idland med sin 5. plass Garmin NM Match. 

Juniorkomiteen er aktiv gjennom hele året og legger opp til mange aktiviteter, blant annet arrangert 
Juleverksted, Vinterserie, Narvesen Tour, Junior Duff, treningsleir, hyttetur osv. 
  
I år skal Sola GK arrangere åpningsturneringen for Srixon Tour. Vi setter kjempestor pris på om du har 
muligheten til å bidra sammen med de andre frivillige. Jo flere som deltar jo mindre blir belastingen på den 

enkelte😊  Ta kontakt med Junior eller Turnerings komiteen. 
  
Juniorkomiteen ønsker å takke foreldre og administrasjonen for en fantastisk 2021 sesong og håper at vi i 
2022 kan skilte med enda bedre resultater. 
 

  



 

 

29 Årsmøte i 2022 

 

Sola Golfklubb 

24 Februar 2022 

Turneringskomite 

Det har vært nok et annerledes år for gjennomføring av turneringer. Men det har også gjort at de 

automatiske løsningene med påmelding, betaling og scorekort har fungert meget bra.  

Det ble ikke avholdt noen nasjonale turneringer i 2021. Men våre egne lokale klubbturneringer har hatt 

rekordantall i antall påmeldte. Liste over de største turneringene står oppført.  

Klubben har dessverre ikke en aktiv 

turneringskomite og har heller ikke vært 

prioritert da det har vært mye usikkerhet 

rundt gjennomføring og mye ansvar har 

blitt lagt til et fåtall personer. Så tusen takk 

til de som har stilt opp og gjort det mulig å 

gjennomføre turneringer også i 2021. 

Spillegarantien har også gjort det mulig for 

alle, selv de som ikke deltar på turnering, å 

få starttider selv i et år da antall spillere har 

økt betraktelig.  

Medal 

Året medal sesong ble rekord på både Solastranden og Forus med 25% økning i antall spilte runder på 

begge baner. Det ble spilt 23 runder med Tirsdagsmedal og Onsdagsmedal, mot hhv 21 runder i 2020. Vi 

gratulerer vinnerne i de enkelte kategorier:  

Klasse Tirsdagsmedal Onsdagsmedal 

Brutto Eclectic Tor Yung Svendsen (-18) Jan Inge Strand (-17) 

Netto Eclectic Kristjan Kristijansson (-32) Helge Håland (-26) 

Order of Merit Tore Sæbø (156) Joar Thorkelsen (190) 

Kombinert OoM Grethe Byrkjedal (328) 

 

Annet 

Høstgolf ble også arrangert på Solastranden i Oktober og 

November. 

Det har i tillegg blitt gjennomført Region Tour, Rogaland 

Dame Tour og Narvesen Tour både på Forus og 

Solastranden. En kan trygt si at klubben har støttet opp om 

golf i Regionen. 

Stor takk til alle frivillige i Turneringskomite, Medalkomite, 

Foreldregruppen junior og medlemmer som har bidratt med utallige dugnadstimer. Gjennomføring har 

vært fremragende. Stor takk til Banemannskapet som har levert baner av topp kvalitet.  

Turneringer  Deltagere 

Sola Proshop Open      208 

16 Mai Open  139 

Klubbhus åpningsturnering  122 

Klubbmesterskapet  122 

Pizzabakeren Open  102 

Fab.Lounge Ladies Open  97 

Equinor Open Forus Høst  96 

Siri Berge Memorial  81 
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Handicapkomite 

 
Sesong 2021 har komiteen hatt noe arbeid med å godkjenne registrerte runder som markør ikke har 
godkjent. Det kan være flere grunner til at runder ikke blir godkjent av markør. Noe av grunnen kan være at 
samspillet mellom Golfbox og Golfbox appen ikke har vært helt enkelt å håndtere. F. eks. sender ikke 
Golfbox appen melding til markør. Dette er tatt opp med Golfbox, og blir forhåpentlig gjort noe med etter 
hvert. 
 
Det har i år også vært en god del dobbelt 
registrerte runder. Altså runden er 
registrert både i appen, gobex og lagt 
direkte inn i Golfbox i tillegg, men dette 
er blitt redusert utover i sesongen. 
Størstedelen av rundene som blir 
liggende uten godkjenning, ser ut til å 
være markører som ikke vet at de har en 
runde som venter på deres godkjenning i 
Golfbox, eller markører som har glemt at 
de har en jobb å gjøre. Komiteen har 
også gjennom sesongen vurdert om en 
måtte begynne å ta i bruk "straffe score" 
på dem som ikke leverer inn score etter 
spilt turnering runde uten godkjent grunn. 
Pr i dag har vi ikke tatt det i bruk, men vil bli 
vurdert igjen hvis en ser at det er gjengangere.  
 
Handicapkomiteen har følgende 2 oppfordringer til samtlige medlemmer: 
 
1) Klar avtale mellom spiller og markør etter runden før de forlater hverandre, og at alle spillere sjekker 
Golfbox om der ligger en runde og venter på deres godkjenning. 
 
2) Spiller du turnering, så skal score leveres inn uansett resultat. 
 
Handicapkomiteen har gjort manuelle korrigeringer av handicap for en del spillere, der det har vært 
nødvendig på grunn av vesentlig endret spillestyrke. 
Fordeling av de enkelte handicapgrupper ser en ut ifra tabell under hvor fjoråret står i parentes. 

 

 

 

 

 

 

Komiteen har bestått av Bjarne Seljelid (leder for komité) og Emil Aarthun. 

  

Handicapgruppe Damer Herrer Totalt 

 under 4,5 12 (13) 59 (51) 71 (64) 

4,5 - 11,4 12 (12) 292 (254) 304 (266) 

11,5 - 18,4 35 (28) 509 (458) 544 (486) 

18,5 - 26,4 73 (69) 501 (492)  574 (561) 

26,5 - 36 111 (107) 300 (269) 411 (376) 

Over 36 193 (178) 380 (300) 573 (478) 

I alt 436 (407) 2041 (1824) 2477 (2231) 
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Damekomite 

 

Sola Golfklubb har som mål å utvikle seg på damegolf. Vi ønsker å skape en opplevelse av ivaretakelse av 

damer i golfklubben både på sportslig nivå og sosialt nivå.  

Korona-situasjonen har også i år lagt en demper på sesongen og 

noen få planlagte arrangementer og turneringer måtte avlyses. 

Klubben og damekomiteen arrangerer kjekke turneringer, felles 

treninger og hyggelige sosiale sammenkomster. Vi fordeler 

aktivitetene på begge banene. 

• Damenes ukentlige onsdagsgolf er for alle damer, både 

nybegynner og etablerte spillere. 

• Fab Lounge Open med 100 damer. Golf, jordbær, bobler og 

middag 

• Nine & Dine – sesongavslutning på Sola Bistro 

• Rogaland Dame Tour arrangeres på begge banene. 

• Klubben arrangerer fellestreninger som mange damer deltar på. 

• Damegruppen har godt besøkte facebook sider.  

Deltakelsen på den ukentlige damegolf på onsdagen har vært liten i år, mens deltakelsen på årets 

høydepunkt Fab Lounge Open har vært stor. Vi håper på et nytt godt arrangement i samarbeid med Fab 

Lounge også kommende sesong! Med noen tilrettelegginger i forhold til servering av mat jfr 

coronasituasjon, fikk vi igjen et fantastisk arrangement. 

 Damekomiteen har bestått av: 

Jorunn Barkved, Åse Stople, Hilde Fagervik, Siw Stenerud, Birte Valle, Anne Brit Houge Helland, Kari 

Sivertsen. Vi jobber med videre rekruttering til damekomiteen og vi ser at behovet for leder av 

damekomiteen er absolutt til stede. Damekomiteen har i år ikke hatt leder. 
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Seniorkomite 

 

Rapport fra seniorgruppa på Solastranden 2021. 

På Solastranden har vi normalt turneringer på tirsdager annen hver uke hele året. I 2021 ble det dog bare 
avholdt 12 turneringer mens 13 ble avlyst. De aller fleste avlysningene skyldes korona. I snitt har det 
vært 41 personer med på turneringene hvorav hele 27 % er damer. 

  
I sommersesongen har vi en seniorserie som 
går over 10 runder hvor de 6 beste 
rundene teller. På grunn av korona ble 
serien i år redusert til 8 uker.  Unni Seljelid 
vant dameklassen og Kevin Mehew 
herreklassen. 23. november kunne vi for 
første gang ta i bruk det nye klubbhuset 
etter endt turnering.  Flere seniorer har 
deltatt aktivt på dugnadene med det nye 
klubbhuset. Den populære Nissegolfen i 
desember ble dessverre avlyst på grunn av 
korona.  
  

Solastranden og Sola (Forus) har også i år deltatt med hvert sitt lag i Senior Lagmatch med de andre 
klubbene i Sør-Rogaland. Serien går over 2 år. Laget fra Sola (Forus) ligger på flott delt 1. plass sammen med 
Stavanger etter halvspilt serie. Solastranden ligger foreløpig nederst. 
 

Seniordugnad 

Hver onsdag fra oktober til april gjennomfører seniorene dugnad for klubben. Grunnet Covid 19 
restriksjoner er det noe begrenset aktivitet i 2021. Allikevel er det lagt ned 300 dugnadstimer fra 16 
personer. Innsatsen fra den enkelte har variert fra 1 til 17 økter.  

Blant annet er følgende arbeid utført:  

- Montere blikkplater på klubbhus 
- Rydde skog langs hull 13, 16 og 17 
- Lagt belegningsstein ved ny innendørshall 
- Legge ferdiggress ved 

green hull 1 
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Seniorveteraner 

Spiller turnering hver mandag gjennom hele året, hvorav på Forus når den er åpen. Året deles inn i tre 
sesonger med individuelle vinnere: 

- Desember 2020 – Apr 2021  Arild 
- April 2021 – Juni 2021   Åmund 
- August 2021 – November 2021 Eivind 

Årets spiller (best av 24 runder) ble Andres Sleveland og årets deltaker ble Tor med 31 runder (alle)  

Matchspill blir også arrangert i løpet av året. Totalt deltok 13 spillere og vinner ble Terje Helgaland. 

Årets tradisjonelle golftur til Sirdal Fjellgolf bane ble gjennomført mandag 02. august. Antall deltagere var 

26, 3 i Dameklassen og 23 i Herreklassen. Resultatene ble som følger; Herreklassen ble vunnet av Terje 

Helgaland med Rein Brand og Åmund Myklebost på de neste plassene. Dameklassen ble vunnet av Brit N. 

Larsen foran Bjørg Hole. Ekstrapremien på ett års spillerett på Sirdal Fjellgolf bane, gitt av Sirdal golfklubb, 

tilfalt Jarle Padøy. Sola Proshop og McDonalds gav ekstrapremier. Alle deltagerne var meget fornøyd med 

både bane, vær og gjennomføring av turneringen.  
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Nybegynner komite 

 
Har vært et meget bra år med deltakere på VTG kurs. Samtlige kurs har blitt gjennomført på Solastranden 
golfbane. Gjenstår fremdeles noe etterslep på Fadder runder. De som gjenstår, vil få tilbud om å fullføre 
rundene på nyåret.  
Instruktør på praksis delen av kurset har i 2021 vært Jan Inge Strand. Komiteen har bestått av 11 frivillige 
medlemmer av Sola Golfklubb som har gjort en meget god innsats med fadder rundene, samt andre 
aktiviteter for nybegynnere og klubbmedlemmer med hcp 20 – 54.  
 
Administrasjon med Emil Aarthun har bistått komiteen med organisering, koordinering og informasjon til 
både deltakere og komite.  
 
Grunnet Korona restriksjoner måtte 3 MandagsGolf arrangement og 1 Spill & Grill arrangement avlyses.  
Prisen for VTG kurset i 2021 har vært kr 950,- pr person og har inkludert en informasjonsfolder samt et 
rangekort med 5 klipp.  
 
VTG-kurs 2021    - 17 kurs 
Deltakere     - 135 stk 
Gjennomført Fadderrunde - 117 stk  
Innmeldt som medlem  - 63 stk (47%) (flere deltakere har bekreftet at de vil vente med melde seg inn til 2022 

grunnet kort tid igjen av året) 
 
Klubbtrening   - Ukentlig fra mai ut september og Gratis for deltakerne å være med på 
 
Andre gjennomførte aktiviteter 
Spill og Grill – 3 stk (totalt 74 deltakere) 
How Low- Can- You- Go – ukentlig fra mai – oktober 
Mandags-Golf – 4 stk (totalt 106 deltakere) 
 
Som vi så av fjoråret så ble det endel mer kurs enn det som var planlagt, dette er jo veldig gøy. 
Men det påberoper også at vi må se etter litt mer faddere og håper noen vil melde seg når dette utlyses på 
hjemmeside og i nyhetsbrev. 
 
Vil også takke Jan Inge og Emil for et godt samarbeid i året som gikk, og en stor takk til fadderne som har 
gjort en strålende jobb. 
 
Eigil Nielsen 
Leder Nybegynnerkomiteen 
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Forretningsorden 

 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.  

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag 

settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. Det kan foreslå 

forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.  

4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.  

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag 

kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke 

settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.  

6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke 

stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.  

7. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for 

og imot. Forretningsorden: Aktuelle bestemmelser i idrettens lover og bestemmelser, kommentarer og 

praktiske råd. Der det stå henvisning til § er dette §en i lovnorm for idrettslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


