
OLDTIMERS     Sid 1(4) 
 
 
Protokoll från Oldtimers marsmöte 2014-03-24 
Tid: Klockan 10.00 till 12.40  Plats: Chalmers GK klubbhus 
 
Närvarande:  
 
Agnefors Barbro   Larsson Anita 
Andréasson Ingrid  Larsson Gösta 
Andréasson Jan  Lindh Carina  
Andréasson May   Magnusson Roger 
Andréasson Rune   Nihlén Anna-Karin 
Appelberg Ingegerd  Nilsson Gunnel 
Aznar Charlotte  Nilsson Göran 
Borg Lilian  Nilsson Rolf 
Brandén Anders  Nilsson Siw 
Broberg Bibbi  Nordvall Bengt Anders   
Eklund Lennart  Nordvall Barbro 
Eksteén Bo  Persson Hans 
Eriksson Tage  Påsse Ove  
Ersman Sten  Rosén Ulla 
Follin Carl  Samuelsson Weine 
Fridell Leif  Setterstig Britt-Marie 
Gunnarsson Ingalill  Setterstig Hans 
Hellman Peter          Steffner Kurt 
Jansson Gun  Steffner Britt-Marie 
Jansson Björn  Syversen Hans 
Johansson Roland  Tedeman Lars  
Johansson Sven  Westin Eva  
Jonasson Kurt  Wingren Urban 
Jonsson Sture  Åkerman Anders 
Karlsson Sigvard  Åkerström Erik 
   Öhlin Björn 
 
Detta protokoll distribueras enligt punkt 5 nedan senast 2014-04-24  
 
1. Mötets öppnade  
Mötet öppnades av Bengt Anders Nordvall. Deltagarna hälsades hjärtligt  
välkomna. Dagordningen godkändes. Bengt Anders valdes till ordförande 
vid dagens möte 
 
2. Närvaroförteckning 
Se ovan 
 
3. Nästa möte  
Bestämdes att äga rum måndagen den 11 augusti 2014 kl 14:00 efter 
avslutat måndagsspel 
 
4. Minnesstund 
Sedan decembermötet har Margareta Tedeman avlidit. Vi hedrade hennes 
minne. 
 
5. Protokoll  
Inga frågor fanns beträffande föregående mötes protokoll. 
Dagens protokoll kommer att distribueras via mail, samt i vår pärm i 
klubbhuset.  
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6. Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsberättelse för 2013 hade bifogats mötets kallelse och lades 
tillhandlingarna. Berättelsen är intagen i klubbens årsredovinsning. 
 
7. Val av styrelse och kommittéer 
Samtliga förtroendevalda valdes enligt valberedningens förslag. Ordf. 
Bengt Anders Nordwall, Sekr. Jan Andreasson, Kassör Urban Wingren, 
ledamot Anders Åkerman. Spelkommitte framgår av spelplan för mådagsspel. 
Matchspel Kurt Steffner. Utflykter Ingalill Gunarsson, Anita Larsson och 
Carina Lindh. Klubbutbyte Anders Brandén och Weine Samuelsson. 60 par 60 
Rolf Nilsson, Peter Hellman, Hans Syversen och Kurt Jonasson. 
Valberedning May Anreasson och Carl Follin. 
 
8. Ekonomisk Rapport 
Den ekonomiska rapporten för 2013 presenterades av Urban Wingren. För 
2013 var det 92 st betalande oldtimers. Utöver medlemsavgifterna har 
Oltimers kassa förstärkts med 1 500 kr avseende prispengar från D55. 
Utgifterna uppgick till 9 681 kr. Behållningen 2013-12-31 var 13 218 kr. 
 
9. Medlemsfrågor  
För närvarande är vi c:a 95 oldtimers. Medlemsavgiften bestämdes för 
2014 oförändrad 120 kr. Merparten har före dagens möte betalt avgiften. 
Urban presenterade en lista över inbetalningar som han med säkerhet ej 
kunnat identifierat. Dessa oklarheter skall klaras upp med Urban efter 
avslutat möte. För de som ännu ej betalat gäller att insättning skall 
göras till Handelsbankens konto 6681-703 861 638. Var noga med att 
ange Ditt namn för att Urban skall kunna pricka av Din betalning.  
 
10. Träningsgrupper under våren 
Bengt Anders skall tala med Martin om kortträning för Oldtimers. B.A 
kommer att skicka ut mail om detta. Klubben har anställt ytterligere en 
tränare som heter Magnus Kulman 
 
11. Olympiagolfen 
Klubben kommer även detta är att satsa på Olympiagolfen Anmälningsavgift 
350 kr. Information finns på klubbens hemsida. Hans Syversen tar hand om 
de Oldtimers som vill vara med i denna tävling. 
 
12. Måndagsspel  
Carl Follin redogjorde för årets preliminära spelprogram. Individuell 
anmälan till alla tävlingar utom 60 par 60. I partävlingar lottar Carita 
vem som blir spelpartner. Enligt önskemål blir antalet slagtävlingar 
övervägande. Alla spelare kommer automatiskt att vara med i ”totalen”. 
Avgift för denna och för matchspelet ingår fr.o.m i år i medelems-
avgiften. Förslag framkom om att antalet spelare som får poäng i 
”totalen” utökas. För att prisutdelning efter ”shot-gun” skall kunna ske 
i direkt anslutning till efterföljande lunch, ansvarar spelarna att 
resultat fylls i omedelbart på framlagd startlista. Med tanke på årets 
tidiga start för golfspelet förslog Kurt S att det innan starten den 28 
april skulle kunna ordnas en ”lagtävling” (förslagsvis den 7 eller 14 
april). Vem tar i detta? 
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13. Utökad information på klubbens hemsida. 
Hans Syversen har lovat att ta hand om den del av hemsidan som handlar 
om ”seniorkommittén”. Här kommer resultat mm att presenteras, samt övrig 
info som idag återfinns på anslagstavlan. Detta kommer dock att kräva 
viss rapportering direkt till honom. 
 
14. Matchspel 
Kurt S kommer även detta år att administrera detta spel. Nya 
indelningsnormer presenterades. Anmälningslista fanns tillgänglig efter 
mötet. Sista anmälningsdag 5 maj. Avgifter för detta spel tas från 
gemensamma medel och Kurt slipper hålla reda på deltagarnas betalningar. 
 
15. Klubbutbyten      
Enligt spelplan kommer vi att ta emot Sjögärde den 19 maj. Bengt Anders 
förhandlar med Lycke om klubbutbyte. Han räknar med att överenskommelse 
snart skall träffas. Då blir det bortamatch mot dem den 18 augusti.  
 
16. Tävling 60 par 60 
Nya ansvariga för denna tävling (Rolf Nilsson, Hans Syversen, Kurt 
Jonasson och Peter Hellman) får informera sig om rutinerna från tidigare 
ansvarig Kurt Steffner. Som vanligt gäller att försöka hitta partner 
från utomstående klubb. 
 
17. Utflykter och studiebesök. 
Årets vårutflykt skall äga rum den 14-15 maj. Resan går i år till 
Ekarnas golfbana i Grästorp, någon mil öster om Vänersborg. Resa sker 
med buss. Blir antalet anmälningar fler än 30, finns behov av att 
inkvartera 4 personer i samma rum. Information finns i vanligt ordning 
på klubbens anslagstavla. Anmälan senast 16 april. Betalning sker 
kontant i kuvert med ”Namn” utanpå” till Carita senast den 24 april. 
Märk kuvertet ”Oldtimers vårutflykt” Priset är 1.950 kr. Inga idéer om 
studiebesök finns för närvarande. 
 
18. Information från styrelsen. 
Sigvard lämnade en kortfattad redogörelse vad som hänt under 2013. Banan 
öppnar redan fredagen den 28 mars, vilket är rekordtidigt. Banan i bra 
skick. Endast smärre skador på vissa greener. Ytterligare en golfbil har 
inköpts. Inköp av hjärtstartare har skett. (finns i klubbhuset) Viss 
omorganisation av ansvarsområden för styrelseledamöterna har skett. 
Ytterligare en tränare (Magnus Kulman) har engagerats, då bl.a intresset 
för kursverksamheten har ökat markant. Klubbvärdar sökes för lördagar 
och söndagar under perioden maj-augusti. Anmälan till Carita. 
Miljöansvarig för klubben efterlyses. 
 
19. Golfispanien 
Bangt Anders N informerade om den golfresa i Spanien som han nyss var 
hemkommen från. Golfispanien är en arrangerande resebyrå. B.A kommer att 
maila information inför kommande vinter. Han vill veta intresset för att 
göra en ”grupp” oldtimers som reser tillsammans då. 
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20. Övriga frågor 
Kurt S och Carl F  ombesörjde de prisutdelningar som kvarstod från 
decembermötet. Carl F efterlyste funktionärer för de tävlingar som 
klubben arrangerar. Det gäller följande datum: 15/6, 19/6, 5/8 och 12/8. 
Fråga från Kurt S om hur spel omfattande 12 hål funderar? Svaret från 
styrelsen var att det inte fungerar vid full beläggning.  
 
21. Mötets avslutande  
Bengt Anders Nordvall tackade för visat intresse och mötet avslutades. 
 
 
………………………..  
Jan Andréasson  
/sekreterare/  
 


