Protokoll møte for Sola & Solastranden Golfklubb, onsdag 13.09.2017 kl. 19:00 hos Sola GK.
Tilstede styret Sola GK: Bernt Aage Lie, Jorunn Barkved, Bernt Olav Øvstebø, Siri Berge, Eivind Briseid
Fravær: Andre Thorsen, Christian Balchen, Jon Thore Øglænd
Fra Administrasjon: André Mortensen
Tilstede styret Solastranden GK: Egil Reimers, Arvid Lindland, Ragnhild Wathne
Fravær: Torgeir Olsen, Inger Helene Berge, Gisle Steffensen, Erik Holt, Bjørn Landsvik
Fra Administrasjon: Emil Aarthun
Referent: André Mortensen

Saksliste
1. Hva må på plass
2. Valg av styringsgruppe
3. Tidsplan
4. Eventuelt

Saksliste;
1. Hva må på plass
a. Medlemmer er nå informert og forventer en fortgang i prosessen.
Tidsplan er viktig å få på plass og informert ut om. Medlemmer er generelt meget positive til
meddelelsen, men er spent på hva de eventuelt må betale.
b. Prioritere hvilke saker en bør eniges om.
Det ble diskutert avtaler rundt grunneiere, bank, kommune, Proshop og hvordan en ny klubb kan
organiseres med personell. Men det var ingen umiddelbare saker som bør angripes og en
styringsgruppe får sette opp en prioritert tidsplan som tar tak i alle saker som må inn i en
sammenslutningsplan.
2. Styringsgruppe for sammenslåing
a. Forslag om å sette sammen en styringsgruppe fra begge klubber som får ansvaret for å utrede
sammenslåing og presentere et forslag til medlemmene.
b. Hvilket mandat skal gruppen gis? Økonomi, ressurser, antall?
Vedtak: Styringsgruppen foreslås bestå av Egil Reimers, Bernt Aage Lie, Emil Aarthun og Andre
Mortensen. Styringsgruppen kan trekke inn flere ressurspersoner ved behov.
Styringsgruppens mandat er i første omgang å kartlegge behov for hjelp og kostnader rundt en
sammenslutningsplan som kan presenteres for styrene.
3. Tidsplan
Tidsplanen slik den står beskrevet i NIF sitt skriv om sammenslåing ble presentert. Begge styrer
var enig om at et ekstraordinært årsmøte i klubbene må foreligge i 2017 slik at medlemmer får
tid til å gjøre seg opp en beslutning om å bli medlem/fortsette som medlem.
Styringsgruppen får ansvar for å sette opp en tidsplan som håndterer dette og fordele ansvar og
arbeidsoppgaver slik at har progresjon i arbeidet.
4. Eventuelt
a. Informasjon
Det var ikke noe behov for en egen hjemmeside eller Facebook side hvor en informerer om
progresjon. Det holder om klubbene samkjører nyhetsbrev om hjemmeside.
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b. Informasjonsmøter
Det bør være felles informasjonsmøter og ikke i hver enkelt klubb. Styringsgruppen får ansvar
for å sette dato for dette. Bør da kunne presentere hvilke prinsipper og modeller styringsgruppen
ønsker å jobbe ut ifra, samtidig som en får innspill fra medlemmer på hva de ønsker og forventer.
c. Neste møte
Styringsgruppen vil ha sitt første møte mandag 18.09
Til møtet skal Egil Reimers ha laget et skriv ihht NIF som kan sendes ut til Idrettskrets,
særforbund, kommune, kreditorer og leverandører.
Bernt Aage Lie og André Mortensen kontakter jurist og revisjon for tilbud på tjenester en vil
trenge i sammenslåingen. Agenda for dette møtet vil være å lage tidsplan med konkrete oppgaver
og frister.
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