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Dato; Onsdag 13. februar 2019

Tid; l8:00
Fana
Sted;
Golfklubb, 2 etg.
Velkommen v/Styreleder Arvid Jacobsen
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1. Valg av dirigent
Leif Holst ble enstemmig valgt som dirigent for årsmøtet 2019

2.

Godkjenne stemmeberettigede
Det er notert at det er 29 stemmeberettigede ved årsmøtet.

3.

Referenter
Følgende ble valgt:
Referenter; Erik Myking og Marianne Roy
Undertegning av protokoll; Terje Vassdal og Jon Klyve
Tellekorps: Atle Ulvesæter og Geir Hansen

4.

Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
lnnkallingen og sakslisten ble godkjent uten innsigelser.

5.

Behandle årsberetning fra styret 2018

6.

Behandle regnskap 2018
Arvid Jacobsen presenterte årsmeldingen fra styret.
Jan-lnge Klubben gjennomgikk regnskap 2018.
Post 5 og 6 ble enstemmig godkjent, herunder resultat og balanse med noter
fremlagt årsregnskapet for 2018.
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Revisor Eirik Moe gjorde rede for sin gjennomgang og samarbeid med kontrollkomite
og administrasjon. Beretningen er avgitt uten bemerkninger.
Per-Olav Barikmo fra kontrollkomiteen gjorde rede for sitt arbeid gjennom året.
Komiteen har mottatt alt materiell som det er anmodet om har ingen bemerkninger til
verken årsresultat, budsjett, styrets eller daglig leders arbeid og styrets årsberetning.
Revisors og kontrollkomiteens beretninger ble enstemmig lagt til grunn

7.

Behandle innkomne forslag og saker:
lngen innkomne forslag.

8.

Fastsettelse av Medlemskontingenter for 2019
Jan-lnge klubben orienterte om medlemskontingenter. Har sammenlignet med
foregående år. Det er behov for à øke kontingentene og forlaget lyder på en
gjennomsnittlig økning pà 2,8 %. Dog unntas passive medlemskap fra økning.

Forslaget som foreligger voteres under ett. Forslaget ble enstemmig godkjent.
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Vedta Fana GK Budsjettet for 2019
Jan-lnge klubben presenterte forslag til budsjett.
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Budsjettet ble enstemmig godkjent.
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10. Behandle klubbens organisasjonsplan
Organisasjonsplanen er fremlagt til innkallingen. Denne er uendret fra siste
årsmøtevedtak.

Klubbens organisasjonsplan ble enstemmig vedtatt.

I I . E n gasjere statsa utorise rt reviso r/reg istrert revisor
Ernst &Young, v/Eirik Moe, ble enstemmig godkjent.

12.Valg av tillitsvalgte og komiteer i henhold til Fana Golfklubbs lover
Valgkomiteen redegjorde for sitt forslag til styre, som er følgende

Leder;
Nestleder;

Arvid Jacobsen, gjenvalgt for 2019 og 2020
Atle Ulvesæter, (ikke til valg), valgt for 2018 og 2019
Styremedlem; Marianne Roy, (ikke til valg), valgt for 2018 og 2019
Styremedlem; Erik Myking, (ikke til valg), valgt for 2018 og 2Q19
Styremedlem; Geir Hansen, (ikke til valg), valgt for 2018 og 2019
Styremedlem; Ase Scheie, valgt, NY, valgt for 2019 og 2020
Varamedlem: Helge Hansen, (gjenvalg fra styremedlem til varamedlem)
for 2019
Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent.

Valgkomiteens forslag til Kontrollkomite er følgende;
- Per Olav Barikmo,
- Eivind Are Moen
Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent.
Alle valgt ved akklamasjon
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Valgkomiteen, foreslått av Styret;
- Sven Torgersen (formann)

-

(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)

May Helland
Geir Sten Larsen
Lisbeth Riis Lied (varamedlem)

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.
Alle valgt ved akklamasjon
Bergen, 13. februar 2019

Marianne Roy,

Erik

.xKlyve,

Terje Vassdal, Protokoll
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