Etablert 7.april 1992
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
TORSDAG 30. NOVEMBER 2017
KL. 19:00
på
Sola Strand Hotell
(Registrering fra kl. 18:30)
Forslag til dagsorden.
1. Konstituering av årsmøte. Fastsettelse av stemmetall.
2. Valg av dirigent.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen, samt telle og
kontrollere stemmesedler.
5. Sammenslutning med Sola Golfklubb fra 1. januar 2018
Forslag til vedtak sak 5:
Ekstraordinært årsmøte i Solastranden Golfklubb godkjenner
sammenslåing med Sola Golfklubb i samsvar med
Sammenslutningsplan datert 1.11.2017, slik at klubbens medlemmer,
eiendeler og likvide midler overføres til Sola Golfklubb fra 1. januar
2018.
Årsmøtet godkjenner også forslag til vedtekter for den nye klubben,
forslag til kontingentsatser og mandat for valgkomite slik de
framkommer i vedlegg 10, 11 og 12 til Sammenslutningsplanen.

Møteregler:
Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigent.
Innlegg skal fremføres fra posisjon fremme i salen og det skal brukes mikrofon.
Innlegg til samme sak begrenses til 5 minutter for første innlegg og maks 2 tilleggsinnlegg
hver på 3 minutter.
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Utdrag av klubbens lov vedrørende stemmerett, ekstraordinært
årsmøte og annet:
§6

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1)

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i
minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder
der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. §16.

(2)

Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med klubben, jf. §7 (3), har
ikke stemmerett på klubbens årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med
kontrakt og medlemskap i klubben.

§ 14 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av
Solastranden Golfklubb.
---------------------------------------------------§ 17

Ekstraordinært årsmøte

(1)

Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers
varsel etter:
a) Vedtak av årsmøtet i klubben.
b) Vedtak av styret i klubben.
c) Vedtak av styret eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer.

(2)

Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen
forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens
internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt
innkallingen eller være gjort tilgjengelig på klubbens internettside eller på annen
forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at
saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort
tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(3)

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete
medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. denne lov. Dersom det
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten
krav til minimumsdeltakelse.

(4)

Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket
eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv.
under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære
årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
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§ 21

Lovendring

(1)

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å
ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer
vedtatt av klubben selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen.
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)

I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å
unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4)

Endringer i §§ 22 og 23 kan ikke vedtas av klubben selv med mindre endringene
følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør
(1)

Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder
senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2)

Sammenslutning med andre klubber/idrettslag anses ikke som oppløsning av klubben.
Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i
samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 22.

(3)

Ved oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens overskytende midler
etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at klubben skal
oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før klubben holder sitt ordinære
årsmøte for behandling av saken.
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