
 

 

Å R S M E L D I N G  2 0 1 3  

Å R S M Ø T E  I  O G N A  G O L F K L U B B  

HELGÅLEIREN 

 MANDAG 10. FEBRUAR 2014 KL.19:00 

ÅRSMØTE PROGRAM: 

1. KONSTITUERING AV ÅRSMØTE – 
2. VALG AV MØTELEDER 
3. VALG AV REFERENT 
4. GODKJENNING AV INNKALLING 
5. GODKJENNING AV SAKSLISTE 
6. VALG AV TO TIL OG SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN 
7. ÅRSMELDING 
8. KONTINGENT 2014 
9. REGNSKAP 2013 
10. BUDSJETT 2014 
11. INNKOMNE SAKER 
12. VALG 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

STYRETS SAMMENSETNING 2013 

 

Leder   Harald Ueland  1år   på Valg 
Nestleder Roy Olav Høynes  2år 
Styremedlem    Marit Sandve   2år     på Valg 
Styremedlem  Bjørg Ueland  2år   på Valg 
Styremedlem  Øystein Stornes 2år 
Styremedlem  Rune Simonsen  2år    
Styremedlem  Rune Scheie   2år   på Valg 
Varamedlem  Magne Roxman  1år  på Valg 
Varamedlem  Asle Torland  1år   på Valg 
 

VALGKOMITEEN 2013 BESTÅR AV 

 

Åse Erevik 
Reidar Sømme 
Ove Helge Pettersen 
 

REVISORENE 2013 

 

Reidar Sømme 
Signe M.L. Midbøe 

 

 

  



 

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 

 
 Vi har holdt 9 styremøter i løpet av året  
 Pluss et møte i forbindelse med årsmøtet 
 Styret har vært engasjert og mange av sakene er gjennomført. 
 Vara-medlemmene har og møtt på lik linje som styremedlemmene. 

DISSE HOVEDSAKENE HAR VI JOBBET MED I ÅR: 

 Komiteene har alle en kontaktperson i styret som skal være bindeledd mellom hovedstyret og 
komiteene.  

 Vaktordningen i proshopen som vi satte i gang med i år har fungert tilfredsstillende til å være det 
første året.  Det ble vedtatt å sende ut vaktlister til alle aktive medlemmer og vi har fått positiv 
tilbakemelding på dette. Denne ordninga vil vi gjenta i 2014  

 Folkepulsen, 61 personer har deltatt på kurset veien til golf i år. Vi var aktive med annonsering og 
hadde flere plakater ute og i tillegg har vi prøvd og fange opp tidligere kursdeltagere invitasjon til 
oppfriskning via SMS og mail. Dette kan vi gjøre enda bedre ved og ha bedre oppfølging etterpå. Vi 
skal fortsette å jobbe med Folkepulsen til neste år da det har vært en suksess i år også. 

 Golfkurs, Gunnar har vært kursleder i 2013 også og skal fortsette med dette i 2014 også. Han har 
gjort en flott jobb og har holdt 6 kurs, vi har hatt en liten nedgang på kursdeltager fra i fjor dette 
kan skyldes dårlig vær i starten av året. 

 Kurs.  Alle i styret har og deltatt på et 6 timers kveldskurs i styrearbeid som ble arrangert av en 
representant i fra Norges Idrettsforbund. Trener 1 kurs gjennom norsk golfforbund er tenkt 
gjennomført på Sola i 2014 der ønsker vi å ha med min 2 personer fra Ogna Golf. 

 Vårmøte, for NGF lederforum, golfklubber i Sør-Rogaland ble gjennomført i år på Stavanger 
golfklubb med bra oppslutning i fra klubben i Rogaland. Deltagere fra Ogna golfklubb var Harald 
Ueland og Roy Olav Høynes. 

 Høstmøte, ble holdt på Sola Golfklubb og det var Harald og Roy Olav som deltok der også. På disse 
møtene får vi presentert oss og utvekslet erfaring fra drift av de ulike klubbene. Vi synes dette er 
meget nyttig å være tilstede på disse samlingene. 

 Søknader om midler til klubben har vi holdt fokus på, det er viktig og passe på og søke om 
økonomisk støtte der vi har mulighet til å få midler til drift og arrangement til klubben. 
Tippemidler og kommunal støtte blir og søkt om hvert år. Det er viktig og følge disse opp til rett tid 
slik at vi ikke går glipp av noe, da hver krone er viktig i kassen. 

 3 klubb samarbeid, her har Harald Ueland og Roy Olav Høynes deltatt i år. Det ble gjort endring i 
fordelingen mellom klubbene i år for at det skal bli mer rettferdig. Derfor er det viktig at alle er 
flinke og registrere seg i golfbox når de går ut på banen. 3 klubb samarbeidet er også et flott tiltak i 
forhold til og få flere gjester på banene og et bra tilbud til alle som benytter seg av tilbudet. 

 Nettsiden er på agendaen på alle styremøta.  Arbeider med å lære flere til å betjene nettsida.  Her 
kan vi gi en stor takk til Tor Knutsen som hjelper oss med å vedlikehold og opplæring.  

 Idrettsrådet, i år som i fjor deltok vi på kveldseminar på Holmavatnet. Dette er et populært møte 
hvor deltagere fra idrettsklubber i hele Hå er samlet.  Harald Ueland, Roy Olav, Rune Simonsen og 
Øystein Stornes var med på dette i år fra vår klubb. Roy Olav hadde et innlegg om Ogna Golf på 
seminaret og fikk presentert oss foran de andre idrettslagene. 

  



 

Ogna Golfklubb har hatt et bra år med god fremdrift i mange saker. Styret har jobbet godt i lag, og vi har 
startet og avsluttet mange saker. Det er satt i gang gruppearbeid med tema organisering av klubben. Det 
går på klubbens retningslinjer, arbeidsfordeling, ansvar og roller. Styret vil fortsette dette arbeidet i 2014, 
og videre sette opp en virksomhetsplan for Ogna Golfklubb. 
 
Styret har hatt god dialog med driftsselskapet vedrørende sammenslåing av klubb og driftselskap, og det er 
enighet om veien videre. I den forbindelse ble det avholdt ekstraordinært årsmøte for å få tilsagn til å gå 
videre til banken å låne midler for overtakelsen. 
 
I år har vi ikke hatt så mange arrangement med lag og foreninger som tidligere år. Det er noe vi må ta tak i 
fremover. Her kan nevnes at i forbindelse med årsmøte til Region Sør Norsk Bobilforening i september 
neste år, vil det bli avholdt arrangement på banen. 
 
Ogna Golfklubb ble 6. januar 2014 medlem i Golf Grønn Glede. Dette er et samarbeid vi har opprettet 
mellom klubben, Hå kommune og Norsk Golfforbund. Tilbudet gis enkeltpersoner som ønsker å bruke golf 
som aktivitet for å bedre sin livssituasjon. 
 
Vi har hatt en økning på antall gjestespillere i år, og i antall aktive medlemmer har vi hatt en liten nedgang.  
 
Vi i styret retter en stor takk til alle som har bidratt til at klubben går godt og at folk trives. I en liten klubb 
som Ogna, er vi helt avhengige av at folk stiller opp på dugnad, og har eget initiativ med hensyn til 
oppgaver som må utføres. De fleste medlemmer viser i stor grad vilje og pågangsmot til og både gjøre 
dugnad og annet nødvendig vedlikehold. Tusen takk. 
 
 

Hilsen leder Harald Ueland  
På vegne av Styret. 

  

Se oversikt under HCP Komiteen 
 

 

 

 

 

 

 

STYRET HAR BESTÅTT AV:  

FORMANN  HARALD UELAND    
NESTFORMANN ROY OLAV HØYNES   
STYREMEDLEM  BJØRG UELAND     
STYREMEDLEM  MARIT SANDVE  VARAMEDLEM   MAGNE ROXMAN 
STYREMEDLEM  RUNE SIMONSEN  VARAMEDLEM   ASLE TORLAND 
STYREMEDLEM  RUNE SCHEIE 
STYREMEDLEM ØYSTEIN STORNES 



 

KONTINGENT 2014 

 Styret foreslår at kontingenten forblir uendret. 
 
 
 
 
 

REGNSKAP OG BUDSJETT 

Regnskap for 2013 og Budsjett for 2014. Se vedlagte dokumenter på årsmøte. 
 
 
 

 
Leder Harald Ueland på utslag 3 

 

  



 

ÅRSRAPPORT FRA BANEKOMITEEN 

Banekomiteen har hatt 5 møter og har i år bestått av Ragnar Sandve, John Magnar Sirevåg, Reidar Sømme, 
Roy Inge Haugstad, Roy Ueland og Roy Olav Høynes. 
Roy Inge Haugland og Roy Ueland har hatt ansvar for vedlikehold og tilsyn med våre klippere og maskiner. 
Veldig bra at vi har så kvalifiserte medlemmer i klubben. 
Ny assisterende greenkeeper, Darius, har vært et positivt tilskudd til banemannskapet og vil 
forhåpentligvis bli en god ressurs fremover. 
Banen har vært fin i år også, og vi har fått mange flotte tilbakemeldinger fra gjestende golfspillere. Adolf og 
Darius har gjort en god jobb med vedlikeholdet og klipping, og de har fått verdifull hjelp fra Geir Madla når 
det gjelder sprøyting og gjødsling. 
Vi hadde godt oppmøte på vårdugnaden. Det ble gjort mye godt arbeid. Takk til alle medlemmer som stilte 
opp denne dagen. 
Det er blitt satt opp nytt kontor for greenkeeper og et flott isolert verksted med port inn til maskinhallen. 
John Magnar Sirevåg har her stått for mye av arbeidet med assistanse og hjelp fra flere av medlemmene. 
Vi har fått lagt inn strøm og har fått godt lys og mange punkter i maskinhallen. Det er og blitt satt på 
vannmåler utenfor proshopen. 
Proshop har fått ansiktsløfting og blitt malt innvending, blitt ommøblert og fått noen nye elektriske 
kontakter og en kjøkkendel. Maskinhall og proshop har blitt malt utvendig. Maskinhall har og fått toppduk 
på taket. 
 

 
Tragisk utfall etter stormen, taket ble revet av den nye hallen som nettopp var ferdig etter mange timer 
dugnad.  

Det er blitt grust opp med steinstøv på vegen mellom hull 6 og 7 og fra utslag 5 til fairway. Det har også 
blitt gravd ut og grust opp et område foran maskinhuset og rundt klubbhus. Parkeringsplassen er utvidet 
og har blitt grust opp. En stor takk til Erik Håland. 
Vi har fått nytt rødt utslag hull 4 og utviding av gult utslag hull 8. Planering og forbedring av gult utslag hull 
5. Her har det også blitt kappet en del tre rundt tee for å slippe til mer sollys. 
Det er gått til innkjøp av en ny fin fairwayklipper og nytt verktøy, systemhyller, skap + min/max lager av 
forbruksdeler med artikkelnummer til maskiner. 
Vi har hatt reparasjon og oppgradering av traktor (bensintank), greenklipper (heve/senkefunksjon) og 
gammel fairwayklipper (nytt sete og tenningslås). 
Vi har fått to «golfbiler» 3 hjulinger til fritt bruk av Din golfreise v/ Roger Lode. 
Under den siste stormen 5-6 desember ble toppduk og underduk på maskinhall taket tatt av den kraftige 
vinden og revet av. Maskiner har blitt flyttet til den gamle garasjen hos Kai Stokkeland og det er nå full 
gang med å få lagt på nytt tak over maskinhallen. 

PLANER FREMOVER: 



 

Vi skal montere motor på hovedport i maskinhall, overbygg til ballautomat, resåing av nye utslag og 
reparasjon av fairway 8 blant mye annet.  
Det må utarbeides en korttidsplan med prioriteringsliste og en flerårs-plan for banen og utstyr på nyåret. 

Roy Olav Høynes 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

KOMITE`EN HAR BESTÅTT AV:  

RAGNAR SANDVE, JOHN MAGNAR SIREVÅG, REIDAR SØMME,  

ROY INGE HAUGSTAD, ROY UELAND OG ROY OLAV HØYNES   



 

ÅRSRAPPORT FRA AKTIVITETSKOMITEEN 2013 

Årsrapport for aktivitetskomiteen 2013 

Vi arrangerte 14 turneringer i løpet av 2013. Gjengangere som Region Tour, Nordea Pairs, Varden Open, 
klubbmesterskap og Ogna surprise var en naturlig del av årets turneringer. I tillegg hadde vi gleden av å 
delta som arrangør av 50+ og Rogaland dame tour. Noen nybegynnerturneringer i begynnelsen av året ble 
ikke gjennomført – læringen av dette er at vi må blir flinkere til å skape interesse hos nye medlemmer, slik 
at disse får lyst til å være med på ulike former for turneringsspill og sosiale aktiviteter. 

Vi har i løpet av året fått konstruktiv kritikk på det utvalget av turneringer vi arrangerte i 2013. Spillere 
har gitt signal om at det er ønsker om en større andel av turneringer som legger vekt på det sosiale i tillegg 
til at vi arrangerer turneringer som har fokus på konkurranseaspektet. Vi kommer til å ta tak i dette neste 
år, slik at vi arrangerer de kjente turneringene, samt at vi gir et tilbud til et bredere spekter av 
medlemsmassen gjennom hele året.  

Nytt av neste år er at arrangementskomiteen samarbeider med seniorkomiteen. Der har de har greid å 
skape interesse og spilleglede blant eldre og yngre spillere. Vi tenker derfor at vi låner litt av hverandres 
erfaringer for å bli flinkere til å inspirere til spill. Målet er at vi skal øke deltagelse i turneringsspill og 
aktiviteter blant de erfarne spillerne og blant de nye spillerne.  

Nordea Pairs ble i år vunnet av Roy Olav Høynes og Kjell Stølen. Dette er en turneringsform som vi kommer 
til å skape litt mer blest om neste år og vi ønsker at flest mulig stiller i dette lagspillet neste år, slik at det 
blir en mer fullverdig konkurranse. I år stilte vi med 6 par og det er litt lite – neste år satser vi på at vi blir 
litt flere. Vi tenker oss at det skal være mulig å melde seg på som par neste år også, men det kan være at 
mange ikke har spillepartnere. Derfor inviterer vi alle som ikke har spillepartnere til å skrive seg på lister, 
slik at vi kan generere par etter hvert som påmeldingene kommer inn. 

Klubbmester for kvinner ble Åse Erevik og det med ganske god margin. Hun endte på +33 etter to dager. 
Seieren i seniorklassen herrer gikk til Frank Torgersen med +28 slag over to dager. I klassen senior 
kvinner gikk Lovise Håland av med seier med +72 over to dagers spill. Klubbmesterskapet for herrer ble 
vunnet ganske greit av årets jevneste spiller, så det var fullt fortjent. Glenn Undheim spilte jevn golf og 
endte på +6 etter tre dager. Det var ingen andre som var i nærheten av den prestasjonen. Glenn gjorde det 
også bra på Ogna Trophy med andre plass. Vi gratulerer alle vinnere! 

Vi arrangerte også Matchplay over hele sesongen. Her var det til slutt seniorene Frank Torgersen og Kjell 
Stølen som møttes til finalespill og det var Frank som til slutt gikk inn i klubbhuset som vinner. Dette er 
også en turneringsform vi ønsker litt mer blest rundt, så vi satser på at enda flere blir med i 2014. 

Den lokale Ryder Cupen mot Egersund gikk ikke helt vår vei. Dette året tapte vi på bortebane – nesten som 
tradisjonen tilsier. I 2014 er det vi som arrangerer igjen og vi satser på en tradisjonell hjemmeseier.  

Det har også blitt spilt Medal gjennom vårsesong og høstsesong. På våren var det ganske mange som var 
med, men færre i høst. Vi satser på å reklamere litt mer tydelig for denne ukentlige turneringen neste år 
slik at vi øker deltagelsen. Det er nok mange spillere i klubben som ikke egentlig aner hva denne 
turneringen er og hvordan den spilles. Derfor kommer vi til å bruke litt tid på informasjon og rekruttering 
når vårsesongen kommer i gang.  

 

Komiteen 

Øystein 



 

 

Glenn Undheim har prøvd seg som ELITE-spiller i år.    

KLUBBMESTERE 2013 

Herre – Glenn Undheim 

Damer – Åse Erevik 

Herre Senior – Frank Torgersen 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

SIGBJØRN UNDHEIM-ÅSE JORUNN SKJÆRPE-ROY OLAV HØYNES-BJØRG KARIN HAVER- 
ÅSE EREVIK-ØYSTEIN STORNES 
 

 

Kjell og Frank   



 

ÅRSRAPPORT FRA JUNIORKOMITEEN 

                                 JUNIORGOLFEN 2013 

 

Det har vært en flott sesong for juniorene. Kan trygt si det har vært stabilt bra med små og store golfere 

på treningene. Vi trente på fredager fra 18:00-19:00 som i fjor. Vi prøver å dele de inn i grupper slik at 

alle får trene seg på sitt nivå. Det viktigeste er at alle skal få et positiv forhold til golf og Ogna 

golfklubb. Det ble ikke avslutnings-feiring til sommerferien på grunn av mye dårlig vær, så vi tok oss en 

grillfest da vi starta opp at etter ferien. Vi har fått drikkeflasker av Tor Magne Helleren som var sponset 

av Aarbakke, disse har vi delt ut til juniorene. Jeg vil takke Cato, Gunstein, Ronny og Klippen for et 

godt samarbeid i året som er gikk. 

 

Magne Roxman. 
 

 

 

 

 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

MAGNE ROXMAN - CATO HAVER - GUNSTEIN VARHAUG –  RONNY THUNE - KLIPPEN 



 

ÅRSRAPPORT FRA SENIORKOMITEEN2013 

  

Årets aktiviteter har vært konsentrert om samlinger hver onsdag kl. 17.00 gjennom hele sesongen. Fra 
april til oktober har 20 til 40 spillere vært med på disse kveldene. Vi har spilt forskjellige turneringsformer 
over 9 hull. Samlingene avrundes alltid med god kaffemat som deltakerne har bidratt med på rundgang. 
Kveldene har et tydelig sosialt preg og skal også appellere til nykommere. 

Dette arrangementet vil fra neste år være åpent for alle i klubben uansett alder, og bli en del av 
arrangement-komiteen sitt arbeid. Vi skifter navn til «onsdagsgolfen» og vil beholde samme sosiale profil. 

Seniorkomiteen vil fra neste år vurdere oppstart av formiddagssamlinger. 

Vi har også i år deltatt med seniorlag i rogalandsligaen, hvor vi spiller matchkamper mot de andre 
klubbene i distriktet.  

Rune Simonsen 

Trygve hegelstad sammen med Ingvar abrahamsen og rune scheie 

 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV:  

RUNE SCHEIE –  ASTRID OBRESTAD – RUNE SIMONSEN  

 

Sosialt samvær og humor er viktig. 

Seniorene vet dette 
 

 

 



 

Bildene under er fra Rogaland DameTour  



 

ÅRSRAPPORT FRA HCP-KOMITEEN2013 

Folkepulsen har vi også i år holdt fokus på 

Dette har medførte at vi har hatt kursdeltakere, 61 personer som har gjennomført veien til golf i 2013. 

En liten nedgang fra i fjor. 

I 2013 har medlemmene fortsatt å bruke Golf Box for å registrere seg før og etter en runde, etter hva HCP. 
komiteén har erfart så har det gått bedre og bedre med alle som bruker Golf Box. 

 Det er fortsatt mange som «glemmer» å registrere seg, selv om disse blir færre. 

 Litt statistikk på banen, antall starttider i Golf Box 

 43 stk. nye kort er bestilt av medlemmene i år 2013 

 Totalt som har bestilt kort siden vi startet er ca. 541 stk. 

Ut i fra dette så er det 188 stk i klubben som har brukt og bruker Golf Box.  Økning på 4 stk fra i fjord. 

Antall golfspillere i fra andre klubber som har brukt Golf Box hos oss er 394 stk. Økning i fra i fjord på 104 
stykker. 

Meget bra fremgang i bruken av Golf Box, men vi kan fortsatt forbedre oss i vår egen klubb. 

År I Alt Bestilte starttider Turneringer Blokkering 

2010 3010  770  1564  676  

2011 5966  3270  1836  860  

2012 4815  4202  436  177  

2013 7366  4362  2172  832 

 

 

 

 

 

KOMITEEN HAR BESTÅTT AV: 

RUNE SCHEIE - HARALD UELAND  

 



 

BESTILTE ANTALL START TIDER NÅR TID PÅ DAGEN 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Handicap statistikk fordelt på kjønn 

    Hcp Fordeling Ogna Golfklubb           

      2010 2011 2012 2013  

Menn 4,5   3 3  3  3 

 
4,5 - 11,4   8 10  11  10 

 
11,5 - 18,4   25 26  29  32 

 
18,5 - 24,5   48 42  43  38 

 
24,6 - 36   53 59  50  54 

 
36   128 133  63  43 

 
Total   265 273 199  180 

Damer 4,5           

 
4,5 - 11,4           

 
11,5 - 18,4   1 3  3  3 

 
18,5 - 24,5   6 3  8  8 

 
24,6 - 36   25 24  31  31 

 
36   42 86  34  34 

 
            

 
Totalt 0 74 116 76 76  

 
Vi har også i år hatt en del bra resultater fra våre spillere som har deltatt på forskjellige turneringer. 
Det ble dessverre tap for Egersund GK i den lokale Ryders Cup. Noe som været får ta en del av skylda for, 
da det ble avlysning etter en dags spill.. 
Ellers har et par av våre yngre juniorer stadig spilt seg kraftig ned i Hcp. 
Disse blir bare bedre og bedre, noe vi gleder oss over. 



 

ROGALAND DAMETOUR 

 
Rogaland Dametour ble en suksess for Ognagolf høsten 2013 med noe i overkant av 60 deltakere. 
Vi fikk veldig god tilbakemelding både ang banen, service, samt bespisning og premieutdeling i Helgåleiren. 
Regnet "bøttet" ned da turneringen skulle starte, vi la inn en liten utsettelse, mens frivillig banemannskap 
"måkte" vann av greener. 
Partyteltet kom til sin rett i ventetiden, med god drøs, kaffe og frukt. 
Etter stemning og latter fra de forskjellige hull, tror vi trygt vi kan si at turneringen var kjempevellykket. 
Det er viktig med større arrangement for OGK også i fremtiden. Helt klart vil antall greenfee spillere øke, og 
OGK bli satt på "kartet". 
I forkant gjorde klubben dugnad i alle kroker og mye ble oppgradert, slik at vi fikk vist klubben fra den 
beste "side". 
OGK har fått ny forespørsel om å arrangere RDT i 2014. 
 

   

  

  

 

  



 

PROSHOP. 

Det har vært et tålig bra år for pro shopen også i 2013. 
Vi prøvde videre med nye modeller av logo klær i 2013, med noe bedre salg enn i 2012. 
Ellers har vi prøvd med vaktlister i helgene, hvor medlemmene tok vakter i shopen. 
Dette viste seg å fungere tålig bra, men kan nok forbedres litt fra vår side. 
Noen fryktet å stå i bua, men fant ut at det var ganske gøy å være der likevel.  
Vi kommer til å fortsette med pålagte vakter også neste år. Dette må vi gjøre for å få kabalen til å gå opp. 
(Ellers blir det mye på få personer.) 
Håper at alle som blir satt opp på vakt, tar dette som en del av golfen, og stiller opp med godt humør. 
 
 
Rune Scheie 
 

 

FO TO R U N E S CH EI E: FR A  EN R EG NV ÆR SDAG I  SO M MER  D E TT E ER  HE LDI V IS  IK KE O F TE D ET SK JER  

 

 



 

Nyoppusset Proshop etter dugnad i fjor vår. 

 

 

  



 

ÅRSRAPPORT FRA HUS-KOMITEEN 

Huskomiteen har ikke vært aktiv i år p.g.a. mangel på ledelse. Dette må vi ta tak i neste år og satser på at vi 
kommer sterkere tilbake neste sesong. Vi vil derfor takke for alle som var med og tok ansvar for 
uteområdet. Det ble pyntet med blomster i år sponset av Hølland Gård. Flotte nye utemøbler ble det også 
skaffet takket være initiativ fra medlemmene. Disse ble igjen sponset ved innsamling av penger 
I forbindelse med dameturneringen fikk vi også et stort flott partytelt fra Erik Håland.  
Styret retter en stor takk til alle som har bidratt. 

 
 

 
 

 

  



 

Bilder fra årets vårdugnad. Godt oppmøte og god arbeidsmoral som vanlig. Styret takker for flott innsats fra 

medlemmene. Vi har jo dugnad mer eller mindre hele året og uten det vil vi ikke klare og drive klubben. 

  

 

 

 

 

  



 

 

  



 

INNKOMNE FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2012  

Har dere noe som dere vi ta opp med styret og tatt opp på årsmøtet vil vi ha de skriftlig innen 28.januar slik 
at styret får behandlet det i god tid før årsmøtet. 

 

 

V E L  M Ø T T  

 


