
 
 

Solastranden, 24. januar 2013 

Protokoll fra Årsmøte i RTR 
Årsmøte i Region Tour Rogaland ble avholdt torsdag 24. januar kl 19:00 i klubbhuset på Solastranden 

GK. Antall fremmøtte aktive RTR spillere (medlemmer) var 12 

Bjørn K Stangeland ble valgt til møteleder.  

Anders Rein og Tore Nyrén ble valgt til å signere protokollen 

Innkallingen ble godkjent. 

Årsberetning og regnskap for 2012 ble opplest og godkjent.  

Styrets forslag til budsjett for 2013 er at man setter av i størrelse orden kr 3.000 til dekkning av 

faktiske kostnader som domene registrering, Brønnøysundregister avgift og andre kostnader som 

organisasjonen blir påført.  Disse pengene kommer tas primært fra renteinntekter fra forenings 

bankinnskudd og overføringer fra 2012.  

Foreningen kan få behov for litt penger utover dette til uforutsette kostnader. Årsmøtet besluttet at 

RTR organisasjon kan dekket disse kostnadene ved å overføre fra andelen av start kontingenten som 

tidligere i sin helhet har gått til det veldedighet formålet. Det ble også besluttet at en slik overføring 

skulle være begrenset til inntil kr. 5 av pr. spiller pr. turnering. Dette er å forstå som en øvre grense, 

og ikke et absolutt beløp.  Saldo på foreningens konto når sesongen gjøres opp skal maksimalt være 

kr 2.000. Det overskytende doneres til 2013 sesongens veldedig formål. Turneringsbestemmelsene 

oppdateres for å reflektere at deler av start kontingenten vil kunne gå til dekning av kostnader for 

drift av RTR organisasjonen.   

Minimumsmålet er å samle inn minst et tilsvarende beløp som i 2012 (kr 135.000) til veldedige 

formål. 

Styrets forslag til hvordan valg av styre gjennomføres var som følger: 

Hver av klubbenes delegater skriver navnet på 5 styrekandidater på en lapp og legger i en konvolutt. 

Et tellekorps av to personer utnevntes av årsmøtet for å summere stemmene.  

De 5 kandidater som får mest stemmer utgjør det valgte styret og de neste 4 kandidatene blir 

nummererte varamedlemmer. Ved stemmelikhet på 5. styremedlem gjøres ekstra avstemming på 

dem alene. Ved stemmelikhet for vararepresentanter avgjøres nummerering ved loddtrekning. 

 
Årsmøtet fungerte som «valgkomite». Det var totalt 9 kandidater til styreverv, hvorav 8 var fysisk til 

stede på årsmøtet. Alle kandidatene ble godkjent av de fremmøtte medlemmene. 

Offisielle delegater fra de forskjellige klubbene var som følger: 

• Stavanger GK - Tore Nyrén 

• Solastranden GK – Bent Bærheim  



 
 

• Sola GK – Anders Rein 

• Ogna GK - Sigbjørn Undheim 

• Sandnes GK – Jens Kryger 

• Egersund GK – Fartein Fluge 

• Sirdal GK - Finn Roy Bakken 

• Jæren GK, Randaberg GK og Preikestolen GK hadde ikke delegat 

 

 Etter opptelling av stemmene fra de 7 fremmøtte delegatene ble styrets sammensetning som følger: 

Styremedlemmer:  

Anders Rein, Bjørn K Stangeland, Tore Nyrén, Jens Kryger og Magnus Jepson. 

Vararepresentanter (nummer 1 til 4):  

Ronny Ponni Einarson, Sigbjørn Undheim, Markus Eideløf og Kjartan Hiksdal . 

 

Årsmøtet ga styret fullmakt til selv å utnevne leder i sitt første konstituerende møte. 

RTR har ingen undergrupper som fordrer valg av leder. 

 

Foreløpig terminliste for 2013 ble opplest og består av følgende turneringer: 

• 13-14. April – Solastranden Open 
• 20-21. April – Egersund Open 
• 11-12. Mai – Jæren Open 
• 25-26. Mai – Preikestolen Open 
• 8-9. Juni – Ogna Trophy 
• 22-23. Juni – Sirdal Open 
• 29-30. Juni – Stavanger (NM-kval?) 
• 27-28. Juli – Kretsmesterskapet Sola GK 
• 17-18. August – Randaberg Open 
• 14.-15. Sept.      Sandnes GK 

Prinsippene for hvordan vinnere av lagkampen og «Order of Merit» skal kåres blir som for 2012.  

Magnus Jepson ser på om man kan generere OOM automatisk basert på «file eksport» fra golfbox 

resultatliste etter hver turnering. Anders Rein tar seg av Montér Challenge.  

 
Det har historisk sett ikke vært nok damer på RTR til å ha egne dameklasser i Order of Merit osv. Med 
mindre noen sponsorer spesifikt ber om at det settes opp en premie øremerket for dette, inngår alle 
spillere i en klasse både i OOM, Lagkampen og Birdiekongen. 
 

Det var kommet inn hele 18 forslag til kandidater for veldedighets prosjekt 2013. Disse ble kort 

presentert. 

 

Andre innkomne saker og diverse diskusjoner: 

 

Sigbjørn Undheim tok opp ideen til en evt. «senior region tour» (50+). Denne «touren» er da ikke en 

offisiell del av RTR (NGF’s Region Tour bestemmelser for bla. «kategorier» osv. vil ikke nødvendigvis 



 
 

bli fulgt). Sigbjørn ser imidlertid for seg at denne «touren» samler inn penger til samme veldedige 

formål som RTR.  Årsmøtet var på generelt grunnlag positive til et slikt initiativ som fremmer golf i 

regionen og som også «gir tilbake» gjennom innsamling til veldedighet.  

 

 
 
For enkeltturneringer vil forslag til arrangør klubbene også i 2013 være at det spilles med egen 
dameklasse – med tilhørende premierings i forhold til størrelse som antall damer tilsier - om det er 
flere enn 8 damer som stiller. 
 
Klubbene vil bli anbefalt å sette opp banene slike at valgt tee for damer og herrer har mest mulig lik 
slope (spesielt viktig når det er felles klasse i OOM  osv.) 
 

Forslag/forespørsel fra klubber i Nord-Rogaland om å få ta del i RTR turneringsserien ble diskutert. 

Det ble påpekt at noe av suksessen bak RTR har vært at turneringene har vært arrangert i lokal 

området og at reise til turneringen nord for Boknafjorden kunne resultere i svak deltakelse fra RTR 

sine nåværende spillere. Årsmøte mente derfor det var for tidlig å innlemme slike turneringer i OoM, 

osv. og dermed også RTR sine turneringsserie, men årsmøte var positive til at disse klubbene ville 

arrangere Region Tour turneringer som åpne turneringer. Dersom slike turneringer blir en realitet i 

2013 vil RTR markedsføre disse mot egne spillere selv om disse ikke inngår i RTR turneringsserie (ved 

oppslag på f.eks. FB). Etter sesongen kan man da vurdere om det er grunnlag og interesse for et 

tettere samarbeid. 

 

Det ble en del diskusjon om NGF’s forhold til regionen generelt, wildcards til NM/NC, om det som 

betales gjennom RTR turneringer til NGF gir nok tilbake. Årsmøtet konkluderte med at man for 

sesongen 2013 gjør som tidligere år. 

 

 

 

 Anders Rein       Tore Nyrén 

 

………………………..      ………………………… 


