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Protokoll från Oldtimers marsmöte 2015-03-23 
Tid: Klockan 10.00 till 11.45  Plats: Chalmers GK klubbhus 
 
Närvarande:  
 
Andréasson Ingrid   Karlsson Sigvard 
Andréasson Jan   Källberg John 
Andréasson Rune  Lindh Carina  
Appelberg Ingegerd   Magnusson Roger 
Aznar Charlotte   Nihlen Anna-Karin 
Berndtsson Lilian  Nilsson Gunnel 
Borg Jan   Nilsson Göran 
Borg Lilian   Nilsson Rolf 
Brandén Anders  Olofsson Tore 
Broberg Bibbi   Persson Hans  
Carlbom Gun-Berit  Rosén Ulla  
Egeland Gull-Britt  Samuelsson Anne-Marie  
Eklund Lennart  Samuelsson Weine 
Eksteén Bo   Stolpe Göran 
Follin Carl   Stolpe Ingmarie  
Geterud Åke   Svensson Gunilla 
Gunström Barbara  Tedeman Lars 
Gunnarsson Ingalill  Westin Eva 
Hellman Peter   Wingren Kerstin   
Häggström Gunnar           Wingren Urban 
Jonasson Kurt           Åkerman Anders 
 
Detta protokoll har distribuerats enligt punkt 4 nedan  
 
1. Mötets öppnade  
Mötet öppnades av Carl Follin. Deltagarna hälsades hjärtligt välkomna. 
 Dagordningen godkändes. Carl Follin valdes till ordförande vid dagens möte 
 
2. Närvaroförteckning 
Se ovan 
 
3. Nästa möte  
Bestämdes att äga rum måndagen den 10 augusti 2015 kl 14:00 efter avslutat måndagsspel. Skulle detta 
datum krocka med klubbutbyte Lycke, kan styrelsen bestämma att datum ändras till 17 aug. 
 
4. 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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5. Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsberättelse för 2014 hade bifogats mötets kallelse och lades till handlingarna. Carl redogjorde för 
de stora dragen i verksamheten 2014. 
 
6. Val av styrelse och kommittéer 
Till ny ordförande valdes Eskel Egeröd. Bengt Anders Nordvall blir en av de ansvariga för vårt 
måndagsspel. I övrigt inga förändringar av de förtroendevalda. Listan finns hos Carl Follin om en komplett 
förteckning önskas. 
 
7. Ekonomisk Rapport 
Den ekonomiska rapporten för 2014 lästes upp av Urban Wingren.  2014 var det 88 betalande medlemmar. 
År 2014 gav ett underskott 584 kr. Behållningen 2014-12-31 var 14 455 kronor, inklusive 15 st av oss som 
redan betalt avgiften för 2015.  Inga frågor uppkom. 
 
8. Medlemsfrågor  
En tyst minut hölls för vår avlidne medlem Clayford Andersson. Ingalill tackade för vårt deltagande. 
Hittills i år har 81 medlemmar betalat 120 kr till konto 6681-703861638 Urban Wingren. Medlemsavgiften 
bestämdes för 2016 oförändrad 120 kr och skall i vanlig ordning erläggas i början av 2016 genom insättning 
till kassörens bankkonto. Var noga med att ange Ditt namn för att Urban lätt skall kunna pricka av Din 
betalning. För att ge nya (och gamla) 60+ medlemmar chansen att bli oldtimers skall vi be CHGK:s 
ordförande att ta med en ”blänkare” i något av sina ”brev till medlemmarna” 
 
9. Träningsgrupper 
Även i år kommer träningsgrupper för oldtimers att finnas. 10 v kurs torsdagar kl 11-12 och 4 v kurs 
torsdagar kl 12-13. Anmälan görs till klubbens kansli. 
 
10. Olympiagolfen 
Olympiagolfen är nedlagd. 
 
11. Måndagsspel  
Preliminärt spelprogram finns upprättat, men Carl informerade om att Hans Syversen kommer att via mail 
skicka ut detta efter fastställelse senare. Spelstart är fastställd till den 27 april.  Med tanke på den 
förnärvarande tidiga våren är det troligt att en förtävling kommer att ske redan 20 april. Anmälningar till spel 
skall som vanligt ske individuellt via nätet, varefter datorn sätter samman ”bollarna”.  Undantaget är 
tävlingen 60 par 60, där anmälan görs parvis. I enlighet med föregående mötes beslut kommer herrar att 
spela från gul  och damer från röd tee. För att ändra på detta krävs ett aktivt val vid anmälan. Glöm inte 
detta. Vid ”shot-gun” tas en avgift ut med 100 kr för att täcka av oss subventionerad lunch (75 kr) samt  
prispeng (25 kr) Omedelbart efter avslutad runda (före lunchen) noteras resultat på framlagd deltagarlista. 
Detta för att prisutdelning skall kunna ske i anslutning till lunchen. Priserna består av lunchkupong dels till 
de bästa resultaten, dels via utlottning som tröstpris. Roger påminde även om möjligheten att vid varje 
vanlig måndagstävling satsa en tia på sig själv som dagens vinnare. Samtliga satsade tior går oavkortat till 
vinnaren. 
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12. Matchspel       
Kurt Steffner lämnade via papper vad som gäller för detta under 2015. Det är samma förutsättningar som 
2014. Anmälningslista cirkulerade. Sista anmälningsdag är 4 maj. Tänk på att antalet deltagare är begränsat. 
Om ytterligare information önskas, tag kontakt med Kurt. 
 
13. Klubbutbyten      
Enligt spelplan kommer vi att besöka Sjögärde den 11 maj. Preliminärt tar vi emot Lycke den 17 augusti. 
Samtal med Lärjedalen har resulterat i ett samarbete med gemensam tränare och kraftigt sänkt greenfee 
avgift vid spel på varandras banor. 
 
14. Tävling 60 par 60 
Samma förutsättningar som tidigare. För att ge utomstående spelare möjlighet att pröva på vår fina bana vill 
vi understryka vikten av att försöka hitta medspelare från andra klubbar. 2015 kommer att vara 12 året som 
den genomförs. 
 
15. Utflykter och studiebesök. 
Årets vårutflykt skall äga rum den 12-13 maj. Resan går i år till Tönnersjö. Denna bana ligger sydost om 
Halmstad . Resa sker med buss. Anmälan till Peter Hellman, Anna-Karin Nihlen eller Hans Persson. 
Information finns i vanligt ordning på klubbens anslagstavla Pris ca 2 000 kr. 
 
16. Information från styrelsen. 
Lennart informerade om inre underhåll av klubbhus. Skärm med rullande info om vilka som spelar 
kommande bollar skall inköpas. Omgjord hemsida kommer att presenteras i april. Banan är välpreparerad för 
årets spel som beräknas kunna starta till Påsk. Greenvält har inköpts för att ge dessa ett snabbare rull. 
Undersökning för byggande av ”puttinghus” pågår. Utbildningsprogrammet rullar på med för närvarande 
200 deltagare per vecka. ”Nyinvigning” av klubbhuset kommer att ske den 11 april. Den 12 april är utsedd 
till arbetsdag för medlemmarna. ”Golfhäftet” kommer inta att gälla vid spel på helgerna. 
 
17. Användning av överskott 
Mötet beslutade om delegering till styrelsen av hur Oldtimers tillgängliga likvida medel skall användas.
      
18. Övriga frågor 
Carl hade varit med på möte med bl.a Klaes Bengtsson som ansvarar för fastställande av golfbanors slope i 
Göteborg med omnejd. Carl redogjorde för det som/ och hur detta påverkar fastställande av banans slope. 
2017 är det aktuellt att för vår bana fastställa ny slope. Carl propagerade ännu en gång för vikten av att 
åtminstone pröva på spel från tee som ger kortare bana.  
 
19. Mötets avslutande  
Carl Follin tackade för visat intresse och avslutade med att slå ett slag för restaurangens utsökta lunch. 
 
 
………………………..  
Jan Andréasson  
/sekreterare/  
 


