Sandnes, 3.januar 2013

Innkalling til Årsmøte i RTR
Innkalling til Årsmøte i Region Tour Rogaland, torsdag 24. januar kl 19:00 på Solastranden GK
(Forbehold om endring av møtested ved mange påmeldte)
Forstående årsmøtet skal avholdes i tråd med vedtektene til Region Tour Rogaland (RTR). I tillegg til
den formelle delen av årsmøtet er det også ønskelig å få konstruktive tilbakemeldinger fra både
spillere og representanter fra golfklubbene knyttet til hvordan RTR kan utvikles videre på best mulig
måte. Vi håper således at alle med interesse for RTR og som har anledning stiller opp.
Saksliste årsmøte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg av møteleder og 2 representanter til å signere protokoll
Godkjenning av innkalling
Årsberetning 2012
Årsregnskap 2012
Foreløpig budsjett for 2013
Redegjørelse for hvordan valg av nytt styre rent praktisk skal gjennomføres.
Godkjenning av kandidater for valg til styreposisjoner.
Valg av styre for RTR (5 medlemmer og 4 varamedlemmer)
Valg av styreleder.
Valg av ledere av undergrupper.
Foreslått terminliste 2013
Presentasjon av regler for Order of Merit, Lagkampen, osv. for 2013 sesongen
Andre innkomne saker
Presentasjon av potensielle veldedige formål for 2013
Tilbakemeldinger fra spillere og representanter (åpne diskusjoner og innspill til det nyvalgte
styret)

Av praktiske årsaker ønsker vi å ha en oversikt over hvor mange som ønsker å delta på årsmøtet, og
vi ber derfor de som er interessert om å skrive/registrere navnet sitt her.

Hvem kan og bør stille på årsmøte:
Kandidatene som kan velges til styreplasser må være «aktive RTR spillere» og må være godkjent av
de «aktive RTR spillere» på årsmøtet. Vedtektenes paragraf 4 definerer «aktive RTR spillere»
(medlemmer) på følgende måte.
En «aktiv Region Tour Rogaland spiller» er definert som en spiller som har deltatt på og fullført minst
to av foreningens ti siste eller fem av de siste tjue offisielle turneringer. En hver «aktiv Region Tour
Rogaland spiller» er kvalifisert som medlem av foreningen. Medlemskap er frivillig. Det skal føres et
register over hvem som er medlemmer.
Det går frem av vedtektenes paragraf 13.7 at styret i RTR velges blant nominerte kandidater, mens
selve valget gjøres ved at delegatene fra de inviterte klubbene har en stemme hver.

Golf klubber i regionen inviteres til å sende en offisiell delegat til årsmøtet. Denne delegaten skal
fortrinnsvis også være et medlem i foreningen. I saker der klubbene avgir en stemme hver, er det
denne delegaten alene som stemmer. Det er et ufravikelig krav at delegaten må være hovedmedlem i
klubben vedkommende er delegat for. En stemme kan kun avgis ved personlig fremmøte, og ikke ved
fullmakt.
Det er viktig at klubbene benytter muligheten til å komponere og sette sammen et RTR styre valgt
blant kandidater som deres RTR aktive medlemmer har nominert og gitt sin tillit til.
RTR er en organisasjon av spillerne og for spillerne, og der er derfor både velkomment og viktig at
spillerne benytter slike anledninger som et årsmøte gir til å komme med sine innspill og ideer.

Vi håper på godt fremmøte!
Vennlig hilsen
Styret i Region Tour Rogaland
www.regiontour.no

