PROTOKOLL

Ekstraordinært årsmøte
Dato: Torsdag 30.11.2015
Sted: Sola Strand Hotell
Kl: 19.00
1

Konstituering av ekstraordinært årsmøte og fastsettelse av stemmetall.
Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen.
123 Stemmeberettigede registrert.

2

Valg av dirigent
Vedtak: Bjørn Enoksen ble enstemmig valgt til dirigent.

3

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.
Nestleder Torgeir Olsen ble referent.

4

Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen, samt telle og kontrollere stemmesedler
Vedtak: Marit Bratland og Helge Liland enstemmig valgt.

5

Sammenslutning med Sola Golfklubb fra 1. januar 2018
Styreleder introduserte med å vise til tidligere informasjonsmøte for medlemmene og orienterte om klubbens
utvikling de senere årene,, samt betraktninger om sammenslåing med Sola Golfklubb. Et nei ville bety mistillit til
styret da styret var enstemmig for sammenslåing..
Dirigenten åpnet for innlegg.
Kjell Henriksen kom med skriftlig forslag som ble vedtatt vedlagt protokollen for vurdering av styringsgruppen for
sammenslåing:
1 Valgmuligheten, spill bare på en bane, skal ikke ha noen tidsbegrensning.
2 Regler for kontingent skal være ens for hele klubben, enten det gjelder spill på to baner eller en bane (se f.eks. 67+)
Følgende hadde ordet:
Kjell Henriksen
Reidar Nyvik
Ernst Egeskog
Følgende vedtak ble tatt opp til votering

Ekstraordinært årsmøte i Solastranden Golfklubb godkjenner sammenslåing med Sola
Golfklubb i samsvar med Sammenslutningsplan datert 14.11.2017, 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.
Skriftlig avstemming ble krevd fra salen. Det ble gjennomført med resultat 116 stemmer for – 7 mot

Protokoll Ekstraordinært Årsmøte 2017

Solastranden Golfklubb

Side 1

Styret ba deretter om følgende fullmakt:

Styret får årsmøtets fullmakt til å gjennomføre alle handlinger og skritt som må utføres i
samband med sammenslutningen og avvikling av klubben, herunder men ikke begrenset til:
* å besørge overføring av avtaler, medlemmer og verdier til det nye organisasjonsnummeret,
* å besørge oppgjør til foreningens kreditorer, og
* å besørge og gjennomføre sletting/ endelig oppløsning av foreningen når prosessen er
gjennomført.
Fullmakten ble enstemmig vedtatt
Møtet avsluttet ca.: 19:50

…………………………
Sign: Torgeir Olsen, Protokollfører

Underskrift av protokoll av 2 medlemmer valgt av årsmøtet:

……………….................
Sign: Marit Bratland/Dato
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………………………..
Sign: Helge Liland/Dato
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