
Referat årsmøte i Surnadal Golfklubb  

Tid: 20.02.17 kl. 19.30 

Sted: Vårsøg Hotell 

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede 

Leder Oddvar Væge ønsket de 16 stemmeberettigede velkomne til årsmøte i Surnadal Golfklubb. 

Dronefilm fra golfparken ble vist. 

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent. På sakslista er sak 6: Budsjett 2017 flytta til 

etter innkomne saker med nytt nummer 9. 

Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen 

Ordstyrer: Oddvar Væge 

Referent: Jens Nervik 

Underskrift protokoll: Emil Naterstad og Stig Talgø. 

Sak 4: Årsmelding 2016 

Årsmelding for 2016 ble gjennomgått i grove trekk og ble enstemmig godkjent. 

Sak 5: Revidert regnskap for 2016 

Revidert regnskap for 2016 viser et samla overskudd på 201 398,-. Revisjonsberetning har vært 

framlagt for de valgte revisorene og funnet i orden. 

Framlagt regnskap ble enstemmig godkjent. 

Sak 6: Organisasjonsplan 

Ramme for organisasjonsplan vedtas videreført uten endringer.  

Sak 7: Innkomne saker 

Robotklipping: Komitèen v/Hallvard Kvande presenterte dette med fakta, investeringsplan, fordeler 

og ulemper. Arbeidsgruppa tilrår en investering allerede i 2017. Representanter fra gruppa og styret 

bør bli med videre for å framforhandle avtale med leverandør. Årsmøtet vedtar tilrådinga fra 

arbeidsgruppa. Tidligere banesjef og ny banesjef fortsetter arbeidet. Planlagt oppstart er 

inneværende år. Årsmøtet vedtok også at styret kunne ta opp det stipulerte lånet som må til for å 

finansiere prosjektet. 

Klubbhus: Komitèen v/Geir Garte presenterte dette med fakta, investeringsplan, fordeler og 

ulemper. Klubbhuset blir satt på vent foreløpig. Arbeider fortsetter.   

Sak 8: Budsjett 2017 

Postene forsikring og lønn kommentert. Utover det er framlagt budsjett godkjent av årsmøtet. 

Sak 9: Valg 

Valgkomitèen har bestått av Jan Ove Bævre (leder), Randi Moe Sæter og Stig Talgø. 



 

Valgkomitèen har lagt fram følgende innstilling til nytt styre i 2016. 

Styreleder: Oddvar Væge (Gjenvalg 1 år) 

Nestleder: Audun Moen Skei (Ny, valgt for 2 år) 

Sekretær: Jens Nervik (Ikke på valg) 

Kasserer: Siri Vaagland (Ny, valgt for 2 år) 

Styremedlem: Dagrun Dyrnes Stromberg (Ikke på valg) 

Varamedlemmer: Hallvard Kvande og Reinhard Wichmann (Ikke på valg) 

Banesjef: Stig Talgø og Geir Berntsen (Nyvalgt). 

 

Revisorer: Christian Madaus og Egil Nedal (Gjenvalg 1 år). 

 

Valgkomitè: Randi Moe Sæter (Ikke på valg, leder for 1 år), Arne O. Sæter (Nyvalgt for 2 år) og Arthur 

Melling (Nyvalgt for 3 år). 

(Arne O. Sæter ble foreslått og valgt på årsmøtet). 

 

Alle valg enstemmig godkjent ved akklamasjon. 

 

 

 

 

Jens Nervik, referent 

 

 

 

_________________________     _____________________________ 

Stig Talgø       Emil Naterstad 


