
Årsmøtet i Sotra Golfklubb
Onsdag 15. mars 2023 kl. 18:00

Møtet avholdes i lokalene til Sartor & Drange,
Idrettsvegen 156,

5353 Straume



Årsmøtet
Dato: 15. mars 2023  kl. 18:00

Sted: Sartor & Drange,

Idrettsvegen 156, 5353 Straume.

Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent(er)

3. Velge protokollfører(e)

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne saklisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Behandle Klubbens årsberetning

9. Behandle Klubbens regnskap, kontrollutvalgets beretning og
Revisor Vest AS sin beretning.

10. Godkjenne ny samarbeidsavtale vedrørende administrative tjenester

11. Fastsette kontingenter for 2023 og 2024 (se vedlegg).

12. Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter



13. Gi fullmakt til styret til å engasjere en ekstern revisor for 2023 når
dette er påkrevd i henhold til klubbens lovnorm §11.

14. Vedta Klubbens budsjett med derav styrehonorarer

15. Gi fullmakt til klubbens representant på Golftinget i 2023

16. Behandle Klubbens organisasjonsplan

17. Foreta følgende valg:

a) Styre med 1 styreleder 3 styremedlem og 1 varamedlem

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1varamedlem

c) Representanter til tinget og møter i de organisasjonsledd Klubben
har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan

18.  Leder tar over - Årsmøtet slutt.

Etter årsmøtet blir det servert
kaffe/mineralvann og noe å bite i.

- Baneselskapet forteller om planer fremover og hva
som har blitt utført i 2022.

- Treningsfasiliteter som er og blir tilgjengelige











Årsmelding fra Handicapkomiteen 2022

Komiteen består av:
Leder: Rikard Stokke
Medlem: Olaug Evanger
Medlem: Reidar Sakseide

Handicapkomiteen har ikke hatt fysiske møter i 2022.
Det har vært noen saker oppe til behandling som er løst over telefon eller pr. epost. Det går i
manuell justering av hcp etter søknad og dobbeltregistreringer som det må rettes opp i.

Handicapkomiteen har en veldig viktig rolle i klubben. Det er denne som har ansvaret for at
handicapreglene blir administrert riktig, til det beste for medlemmene. Handicapkomiteen skal
bl.a.:

Gjøre manuelle justeringer av en spillers handicap, hvis spillerens handicap ikke
gjenspeiler spillestyrken,
Svare på spørsmål om handicap,
Informere og hjelpe både nye og etablerte golfere.

Handicapkomiteen oppfordrer medlemmene sterkt til at en registrerer runden innen midnatt
spilledagen og at en får godkjent runden helst samme dagen!

Medlemsutvikling
Medlemstallet har økt med 29 medlemmer fra 2021 til 2022 og klubben hadde per 31/12-2022
1250 medlemmer.
I tabellen under er tallene i parentes fra 2021.

HCP gruppe Damer Menn I alt Totalt
Gruppe 1: Under 4,5 2 (1) 4 (4) 6 (5)
Gruppe 2:  4,5  11,4 2 (2) 47 (45) 49 (47)
Gruppe 3: 11,5  18,4 4 (3) 100 (97) 104 (100)
Gruppe 4: 18,5  26,4 13 (21) 216 (191) 229 (212)
Gruppe 5: 26,5  36,0 45 (38) 248 (217) 293 (255)
Gruppe 6: 54-37 184 (192) 382 (408) 566 (600)
Ingen kort 1 (0) 2 (1) 3 (1) 1250 (1221)



Aldersfordeling

Aldersgruppe Damer Menn I alt
0-12 12 (20) 20 (38) 32 (58)
13-18 18 (19) 72 (74) 90 (93)
19-24 19 (17) 115 (113) 134 (130)
25-39 31 (28) 282 (248) 313 (276)
40-59 90 (93) 299 (293) 389 (386)
60-69 44 (45) 112 (112) 156 (157)
70+ 37 (35) 99 (86) 136 (121)
I alt 251 (257) 999 (964) 1250 (1221)

_________________ ________________________ _____________________

Rikard Stokke Olaug Evanger Reidar Sakseide































Komiteen består av:
Leder: Anne Britt Fanekrog
Medlemmer: Solrunn Benjaminsen fra styret, Jens Hansen, Håvard Guldbrandsen, Otto Rognvik. I
tillegg styreleder ved fravær i komiteen.
Antall møter: Det er gjennomført 2 møte på Teams, ellers har
kommunikasjonen vært per mail/telefon.

Golf Grønn Glede (GGG) hadde en litt treg start på sesongen i
år også grunnet covid 19 og redusert spill på simulator. Vi
startet sesongen ute på pitch & put 4. mars med ivrige
deltakere.

Vi har hatt en veldig fin sesong med mange nye deltakere
dette året  de har blitt en fin gjeng som møtes om fredagene. Vi har opprettet en Messenger gruppe
der det blir informert om spill og der deltakerne kan melde seg på. Dette har fungert veldig bra og nye
deltakere blir lagt til gruppen. Vi har også fått i stand en avtale med Bergensklinikken sin avdeling på
Klokkarvik og har hatt mange fornøyde deltakere derfra. Det har
vært en liten utfordring med transport, men det har løst seg ved å
bruke en kombinasjon av buss og privatbiler. I tillegg har vi
arrangert familiekveld med Frisklivs- og mestringssenteret i juni
der barn og foreldre fikk prøve seg på pitch & put- banen.

Det har i gjennomsnitt vært 7 deltakere per gang og ca. 49 personer
har deltatt til sammen.  Noen har deltatt en gang, men veldig
mange har kommet igjen. Felles for dem alle har vært at de kjenner
seg velkommen og inkludert i klubben. De frivillige som stiller opp bidrar til dette, både frivillige
klubbverter og medlemmer i komiteen. Sissel- Mari, som har vært med i flere år, har bidratt og stilt
opp og ledet samlingene. Vi har også vært heldig og fått god hjelp av Trener1- kandidatene Trond og
Lene, som har hatt praksistiden med oss.  Drivingrangen har blitt flittig brukt!

Gjennom NGF og Golf Grønn Glede har vi et samarbeid med
Et slag av gangen (ESAG). De har sponset oss både med utstyr
og flotte trøyer. De fleste GGG-klubbene i landet deltar i dette
samarbeidet og komiteleder var på en inspirerende to-dagers
samling i Oslo i regi av ESAG i høst. Det er veldig kjekt å
møte andre klubber, blir kjent og høre hvordan de jobber.



For andre gang arrangerte vi veldedighetsturnering til
inntekt for GGG/ESAG - arbeidet i klubben og vi håper
at dette kan bli en fast tradisjon. Inntektene fra
turneringen ble brukt til å arrangere tur til Voss for
deltakerne våre, noe som allerede er blitt en tradisjon.
Det var en lystig gjeng som satte kursen mot Voss 5.
september. Takket være gode frivillige som stilte opp
både med transport og deltok i spill, fikk vi en flott dag
med godt humør, trening og turnering. Dagen ble
avsluttet med premieutdeling og en deilig lunsj. Det var
en fornøyd, men sliten gjeng som returnerte til Sotra .

To av våre faste deltakere
gjennomførte vårt
tilrettelagte VTG- kurs
denne sesongen. Det synes
vi er kjempeflott!
Gratulerer til Morten og
Anne- Berit og velkommen
som medlemmer i klubben
til neste år .

Økonomi:
GGG har hatt en god økonomi dette året, selv om utgiftene

øker når vi får flere deltakere. Tilskudd fra NGF, ESAG, Rotary, Kiwanis og veldedighetsturnering
har dekket utgifter til spill, innkjøp av utstyr/premier og tur til Voss. I tillegg har vi fått kjøpt vår egen
golfbil med midler fra Lions, noe som deltakerne setter veldig stor pris på. Det gjør at de fleste som
ønsker det kan delta og også spille på hovedbanen. Vi er veldig glade og takknemlige for at lokale
organisasjoner og medlemmer støtter opp om GGG-arbeidet i
Sotra golfklubb!

Det har vært en lang og fin sesong med spill nesten hver eneste
fredag. Mange har blitt faste deltakere, så det er en fin og
sammensveiset gjeng som møtes om fredagene, nesten uansett
vær . Utesesongen ble avsluttet med en
avslutningsturnering og felles lunsj, og fra november flyttet vi
innendørs til spill på simulator fram til våren.





Årsmelding fra IT- web og informasjonsansvarlig
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