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ÅnsruØrE sFGK

Torsdag 29 april 2O2L kl. 19:00-20.30
sted: TJøRHOM GRENDEHUS

Deltakere:
Fra Styret: 5

Medlemmer: i.3

Saksliste:

SAK 1 - Godkjenning av stemmeberettigede

SAK 2 - Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

SAK 3 - Velge møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokoll

SAK 4 - Behandle klubbens årsmelding for 2020

SAK 5 - Behandle klubbens regnskap i revidert stand for 2020

SAK 5 - Vedta klubbens budsjett for 2021,

SAK 7 - Utvide styret fra 5 til 6 personer

SAK 8 . VALG

A: Leder

B: Nestleder

C: Øvrige medlemmer til styret - samlet

D: Varamedlemmer - samlet

E: Kontrollkomite

F: Valgkomite

G: Representanter til ting og møter: Gi styret fullmakt til å oppnevne representantene



SAK 1 - Godkjenning av stemmeberettigede

Styreleder (Geir @ystein Tjomlid) gav en kort introduksjon til medlemmer og styret og alle

fremmøtte ble godkjent som stemmeberettigede.

SAK 2 - Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

lngen merknader til saksliste fra medlemmer. Styret bemerket at innstilling til valg ikke ble gitt en uke i

forkant av årsmøte som skulle vært gitt.

lnnkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent.

SAK 3 - Velge mØteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokoll

Følgende personer valgt:

Møteleder: Geir @ystein Tjomlid

Referent: Sissel A. Haugen

Signering av protokoll: Vigdis Vårdal og Liv Undheim

SAK 4 - Behandle klubbens årsmelding for 2O2O

Gjennomgang av årsberetning ble presentert.

Det kan nevnes at 8 styremøter,er avholdt i perioden.

Når det gjelder turneringer så mangler klubben flere med kompetanse på å arrangere turneringer.

Klubben bør derfor sØke å få personer med denne kompetanse.

Det utføres mye dugnadsarbeid i løpet av sesongen og styret er meget takknemlig for alle bidrag.

Ellers ingen merknader til årsberetning.

Godkjent!

SAK 5 - Behandle klubbens regnskap i revidert stand for 2020

Regnskapet ble presentert og revisjonsberetning opplest av representant for revisjonsteam

(Magnar Undheim). Regnskapet for 2020 ble godkjent.



SAK 5 - Vedta klubbens budsjett for 2021.

Kommentarer gitt på at kjøp og drift av utstyr er usikkert for kommende sesong. Ellers ingen

merknader til foreslått budsjett.

Godkjent!

SAK 7 - Utvide styret fra 5 til 5 personer

Forslaget godkjent av samlet årsmøte

SAK 8 . VALG

Styret:

Leder: Yngve Bjørn Søyland

Nestleder: Geir Vårdal
Geir Øystein Tjomlid
Kjellfrid Helle

Sissel A. Haugen

Torhild Øeård

Varamenn:
Ommund Fintland
Åse Tjørhom
Knut Erik Paulsen

Kontrollkomite:
SiriÅdneram
May Britt Ousdal

Bjarne Sinnes

Valgkomite:
Leder: Tone Ø. Kvinen

Finn Roy Bakken

Helge Tonstad
Torkell Netland

To år - ett år som leder
Ett år
To år
Ett år
Ett år
lo ar

lo ar
Ett år
Ett år

lo ar
Ett år
Ett år

Ett år
Ett år
To år
To år

Representanter til ting og møter. Årsmøtet godkjente at styret får fullmakt til å oppnevne

representanter.



Etter mØtet:

Følgende merknader gitt fra medlemmer

- Ref. Corona situasjonen så er det viktig å påpeke at spillere bruker Golf Box i størst mulig grad.

- Opplæring i Golf Box kan gis av personell i pro-shop så kompetanse på dette er viktig.

- Klubben bør legge ut informasjon om at medlemmer med spillerett tar med kort på banen som

verifikasjon. Golf Box er nå oppdatert slik at en nå kan se der om person er registrert med

spillerett.

Tjørhom 29.april2O21
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Liv Undheim


