Vedtekter for Region Tour Rogaland
Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011
§1 Navn og organisasjonsform

Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en
interesseorganisasjon/forening.
§2 Formål
2.1 Formålet med foreningen er å bidra til at det arrangeres gode turneringsalternativer på

elitenivå i regionen. Relevante og godkjente turneringer vil inngå som en offisiell del av
Region Tour Rogaland for den aktuelle sesongen.
2.2 Foreningen skal aktivt søke samarbeid med klubber i regionen som ønsker å arrangere turneringer
i tråd med Region Tour’s turneringsbestemmelser fastsatt av NGF.
2.3 Foreningen skal arbeide for å høyne interesse og deltagelse for de enkelte Region Tour
turneringene, blant annet ved å tilrettelegge og administrere “order of merit” og andre relevante
aktiviteter på tvers av turneringene. Dette inkluderer også eventuelle premieringer.
2.4 Foreningen kan også arrangere (eller samarbeide om) andre golfrelaterte arrangementer med annen
spille form en “Region Tour” formatet (eksempelvis «sluttspill»)
2.5 Foreningen skal arbeide aktivt for å støtte utvalgte veldedige formål.
2.6 Foreningen skal være golfklubb uavhengig under mottoet: “av spillerne, for spillerne”.
§3 Kriterier for foreningens offisielle turneringer
3.1 Foreningen påberoper seg ikke «enerett» til å arrangere «Region Tour» turneringer i regionen.
(NGF’s bestemmelser definerer hva en Region Tour turnering er). Foreningen forbeholder seg
imidlertid retten til på fritt grunnlag å velge hvilke turneringer som regnes som “foreningens offisielle”
og således om de kan integreres med foreningens øvrige aktiviteter og arrangementer. Herunder “order
of merit”, statistikker, profilering på foreningens web sider osv.
3.1 Forutsetningene for at en gitt Region Tour turnering skal kunne bli en av foreningens offisielle
turneringer, er at den følger de krav og kriterier som foreningen har satt. I forbindelse med
utarbeidelse av terminlisten for en ny sesong og tilhørende forespørsler til aktuelle arrangør klubber,
plikter foreningen å gi en endelig skriftlig redegjørelse for hva kriteriene for den aktuelle sesongen er.
Arrangørklubbene på sin side må skriftlig garantere at de vil følge disse retningslinjene.
3.2 Retningslinjene for offisielle turneringer skal minst definere og inneholde beskrivelse av følgende:
• Turneringens forhold til Region Tour turneringsbestemmelsene fra Norges Golfforbund.
• Hvordan arrangøren skal forholde seg til evt. plakater eller reklameskilt med foreningens
sponsorer på banen i forbindelse med turneringen.
• Hvordan logo og link til foreningens hjemmeside skal fremkomme på nettsider, elektroniske
invitasjoner eller andre media hvor arrangørklubben omtaler eller profilerer turneringen.
• Hvilken startavgift som skal gjelde for den enkelte turnering (avtales endelig og skriftlig
mellom den enkelte arrangør og foreningen)
• Størrelse på andel av hver spillers startavgift som skal overføres til foreningens
veldedighetskonto, og med hvilken betalingsfrist.

•

Hvilken minimumsandel av startavgift som skal settes av til premiering av spillerne.

§4 Medlemmer
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.
§5 Medlemskontingent

Medlemmer skal i utgangspunktet ikke betale en direkte medlemskontingent til foreningen.
(Dette med mindre dette fastsettes av årsmøtet som en vedtektsendring, men kan da ikke gjøres med
tilbakevirkende kraft)
§6 Opphør av medlemskap

Medlemskap opphører umiddelbart og automatisk dersom kriteriene for fornyet medlemskap
ikke er møtt ved inngang til en ny sesong. Et medlem kan når som helst frasi seg sitt
medlemskap. Ved opphør av medlemskap opphører alle rettigheter.
§7 Medlemmenes forpliktelse

Foreningen kan ikke forplikte medlemmene, ut over det ansvar som ligger i evt. tillitsverv.
§8 Finansiering

Foreningen skal i utgangspunktet drives basert på frivillig innsats og dugnad.
Foreningen kan innhente midler fra sponsorer og gjennom andre former for doneringer.
§9 Styret
9.1 Styret skal bestå av mellom 3 og 6 ordinære medlemmer. Alle styremedlemmer må være

medlem av foreningen (aktive RTR spillere). Styret velges på årsmøtet for ett år om gangen.
9.2 Et styremedlem skal til enhver tid arbeide for foreningens og dens medlemmers beste, og

representer således ikke en spesifikk klubbs interesser i styresammenheng.
Presisering av intensjon med 9.2: Foreningen er avhengig av å ha et godt og aktivt styre som deres
medlemmer har tillit til. Styret i foreningen skal derfor ikke sammensettes basert på argumenter knyttet til
«klubb-kvoter» eller «rullering» av «klubbrepresentanter». Det anbefales likevel at man skal søke å få et styre
som er rimelig bredt sammensatt og som samtidig reflekterer den aktive medlemsmassens fordeling i forhold
klubbtilhørighet på en balansert og god måte. Dette ikke minst for å sikre at styret bør kunne oppfattes som
habilt ovenfor alle eller et flertall av klubbene. Styret velges ved at en representant fra hver klubb avgir sin
stemme på aktuelle kandidater (se paragraf om årsmøte), og sånn sett er det klubbene selv som må finne riktig
balanse i dette spørsmålet

9.3 Lederne av undergruppene valgt på årsmøtet bør fortrinnsvis velges blant
styremedlemmer og varamedlemmer.
9.4 Årsmøtet skal velge inntil 4 varamedlemmer til styret. Varamedlemmene nummereres for

å angi hvem som trer inn først ved frafall blant de faste styremedlemmene.

(Varamedlemmer går automatisk inn som styremedlem, dersom et valgt styremedlem av en eller annen årsak trer
ut av styret mellom to årsmøter. Varamedlemmer deltar normalt ikke på ordinære styremøter, selv ved avbud fra
en eller flere faste styremedlemmer)

9.5 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret
fatter beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
9.6 Styret kan ikke meddele eneprokura, men til minst to personer i fellesskap.
9.7 Et styremedlem som gjentatte ganger ikke deltar på styrets møter uten gyldig grunn for

forfall, kan gjennom alminnelig flertall i det resterende styret ekskluderes fra sitt verv. Neste
varamedlem på listen gå da inn som nytt styremedlem.

§10 Styrets leder

Styrets leder står for den daglige ledelsen av foreningens virksomhet men skal følge de
retningslinjer og pålegg styret og årsmøtet gir. Styrets leder tilrettelegger og deltar på årsmøte
og styremøter.
§11 Undergrupper
11.1 Foreningens medlemmer med felles interesser kan slutte seg sammen i egne

undergrupper. (eks. kvinnegruppe, senior gruppe og lignende)
11.2 Deltagelse i en undergruppe krever medlemskap i foreningen.
11.3 Årsmøtet godkjenner og velger ledere for undergruppene.
§12 Regnskapsår

Regnskapsåret følger kalenderåret
§13 Årsmøte
13.1 Ordinært årsmøte skal avholdes årlig en gang mellom 1. oktober og 1. april. (fortrinnsvis

rundt månedsskiftet oktober/november)
13.2 Årsmøtet er åpent for alle medlemmer.
13.3 Innkallingen skal inneholde innkomne saker som styret har varslet om. Saker som

medlemmene eller klubbene i regionen ønsker skal tas opp på årsmøtet må være sendt styret 4
uker før årsmøtet avholdes.
13.4 Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov. Styret plikter å innkalle til
ekstraordinært årsmøte hvis 10 % eller fler av de ordinære medlemmene krever dette.
13.5 Styret skal innkalle til årsmøte med minimum 3 ukers frist.
13.6 På årsmøtet har hvert ordinære medlem 1 stemme. En stemme kan kun avgis ved

personlig fremmøte, og ikke ved fullmakt.

13.7 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.
13.8 Ordinært årsmøte skal behandle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Valg av møteleder og 2 representanter til å signere protokoll
Godkjenning av innkalling
Styrets årsberetning
Årsregnskap
Budsjett for påfølgende sesong
Vedtektsendringer
Innhenting av forslag til hvilke veldedige formål som kan vurderes for påfølgende
sesong (styret får fullmakt til å foreta det endelige valg).
Prioriterte baner for offisielle turneringer i foreningens regi
Saker som forelegges av styret
Innkomne saker
Ved følgende valg har alle medlemmer en stemme hver:
o Valgkomité (årsmøtet kan alternativt fungere som valgkomité)
o Godkjenning av kandidater til tillitsverv
o Revisor dersom påkrevd
Ved følgende valg (tillitsverv) er det kun klubbenes delegater som avgir en stemme
hver:
o Leder og nestleder for styret
o Øvrige styremedlemmer
o Varamedlemmer til styret
o Ledere av undergrupper

13.9 Alle kandidater til tillitsverv må godkjennes av minst en tredjedel av medlemmene på
årsmøtet før de kan velges.
13.10 Dersom mindre enn halvparten av de inviterte klubbene stiller med offisiell delegat på

årsmøtet, er det medlemmene alene som står for valg til tillitsverv.

§14 Eksklusjon
14.1 Styret kan beslutte å ekskludere medlemmer som handler mot avgjørelser truffet i

henhold til gjeldende vedtekter -opptrer utilbørlig i forhold som angår foreningen -eller på
annen vesentlig vis misligholder sine medlemsforpliktelser.
14.2 Beslutning om eksklusjon kan ankes til førstkommende årsmøte. Opprettholdelse av
styrets eksklusjonsvedtak krever 2/3 flertall i årsmøtet.

§15 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha
vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§16 Oppløsning

Foreningen kan oppløses etter behandling på årsmøte. Ved oppløsning skal foreningens
eventuelle eiendeler doneres til et valgt veldedig formål. Dersom det ikke velges et nytt
formål på oppløsende årsmøte, skjer donasjon til siste fremdeles aktive formål foreningen har
støttet.

