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Stavanger, 18. Desember 2013

Protokoll fra Årsmøte i RTR for sesongen 2013
Ärsmøte i Region Tour Rogaland ble avholdt onsdag 18. desember kl 19:00 í klubblokalen til Sandnes
GK.

Antall fremmøtte aktive RTR spillere (medlemmer)var 12 i tillegg til 2 nye potensielle RTR spillere,
Tore Nyrén ble valgt t¡lmøteleder.

Anders Rein og Bernt Rønningsbakk ble valgt til å signere protokollen

lnnka llingen ble godkjent

Arsberetning og regnskap for 2013 ble opplest og godkjent

Styrets forslag til budsjett for 2Ot4 er at man setter av i størrelse orden kr 2.L5O,- til dekning av
faktiske kostnader som inngravering av pokaler, domene avgíft, Brønnøysundregister avgift og andre
kostnader som organisasjonen blír påført. Disse pengene tas fra renteínntekter fra forenings
bankinnskudd, overfpringer fra 2013 og andel av spilleravgift til veldedíg formål (begrenset oppad til
kr, 5 pr spiller pr. turnering).

Styrets forslag til hvordan valg av styre gjennomføres var som lølger:
Hver av klubbenes delegater skriver navnet på 5 styrekandidater på en lapp. Et tellekorps av to
personer utnevnes av årsmØtet for å summere stemmene. De 5 kandidater som fár mest stemmer
utgjØr det valgte styret og de neste 4 kandídatene blir nummererte varamedlemmer. Ved
stemmelikhet på 5. styremedlem Eiøres ekstra avstemming på dem alene. Ved stemmelikhet for
vara representa nter avgjØres nummerering ved loddtrekning.

Ärsmøtet fungerte som <valgkomite>. Det var totalt 7 kandidater til styreverv, og alle 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 - Magnus Jepson
¡ Solastranden GK - Kjartan Hiksdal
¡ Sola GK - Anders Rein
¡ Sandnes GK -Jens Kryger
r Jæren GK - Ronny Ponni Einarsen

Sirdal GK Egersund GK Ogna GK, Randaberg GK og Preikestolen GK var ikke representert med delegat.

Etter opptelling av stemmene fra de 5 fremmøtte delegatene ble styrets sammensetning som følger:

Styremedlemmer: Anders Rein, Magnus Jepson, Marcus Eidelöl Kjartan Hiksdal og Neil McKay
Fraser.

Vararepresentanter: (1)Torbjørn Pollen og (2) Bernt Rønningsbakk.
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benyttes av en spiller blant topp 10 på resultatlisten som ikke allerede er direkte kvalifisert til
Norgesmesterskapet. Styret i RTR ser derfor ikke helt behovet for å søke om ytterligere en
kvalifiseringsplass, og spesielt ikke siden flere RTR spillere erfaringsmessig har vært direkte
kva lífise rt ti I Norgesmesterska pet.

Forut for 2013 sesongen kom det inn hele 17 forslag til veldedige formå1. Listen over disse forslagene
ble presentert og vil også bli benytte som utgangspunkt når det veldedige formálet for 2014 skal
velges. Styret i RTR fär fullmakt til å velge veldedig formål for 201.4.

n Bernt Rønn¡ngsbakk

Vennlig hilsen
Styret i Region Tour Rogaland
www.regiontour.no


