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BETALA GÄRNA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2016 REDAN NU. SENAST 31 JANUARI 

 

Protokoll från Oldtimers decembermöte 2015-12-14  

Tid: Klockan 10.00 till 12.10  

Plats: Chalmers GK klubbhus  

 

Närvarande:  

 

Andréasson Ingrid  Larsson Anita 

Andreasson Jan  Larsson Gösta 

Appelberg Ingegerd  Lindh Carina  

Arping Anders   Magnusson Roger 

Arping Inger   Nilsson Gunnel 

Aznar Charlotte   Nilsson Göran 

Berndtsson Lilian  Nilsson Siw 

Bjerke Lars-Eric   Nordvall Barbro 

Branden Anders  Nordvall Bengt Anders 

Broberg Bert   Påsse Ove 

Broberg Bibbi   Rosén Ulla 

Carlson Margaretha  Möllerstrand Bo 

Egeröd Eskel  Steffner Britt-Marie 

Eksteén Bo  Steffner Kurt 

Follin Carl  Syversen Hans 

Fridell Leif  Tedeman lars 

Gunnarson Ingalill   Wingren Urban  

Hjalmarsson Helge   Åkerman Anders 

Johansson Roland  Åkerström Erik 

Johansson Håkan  Öhlin Björn 

Johansson Maj Britt  Öhlin Lena 

Karlsson Sigvard 

      

Detta protokoll har distribuerats enligt punkt 5 nedan 2015-12-28 

 

1. Mötets öppnade  

Mötet öppnades av Eskel Egeröd. Deltagarna hälsades hjärtligt välkomna.  

 

2. Eskel Egeröd valdes till dagens ordförande och Jan Andréasson till 

sekreterare. Dagordningen godkändes. 

 

3. Närvaroförteckning 

Se ovan 

 

4. Nästa möte  

Bestämdes att äga rum måndagen den 4 april 2016 kl 10:00.  

 

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. Medlemsfrågor  

För att försöka attrahera ytterligare klubbmedlemmar att komma med i 

Oldtimers föreslogs att vid fastställande av Måndagsspel för 2016 på 

försök skulle införas två olika klasser baserat på spelarnas handicap 

vid 2 eller 3 speltillfällen. Icke medlemmar är välkomna att deltaga 

utom tävlan vid normalt måndagsspel. Gäller inte vid Shotgunstarterna då 

antalet tävlande är begränsat. 

 

7. Ekonomifrågor 

Utgående banksaldo 2015-12-31 beräknas uppgå till 16 000 kr. Beslöts att 

årsavgiften för 2016 skall utgå med 120 kr. Den skall betalas genom 

insättning på kassörens bankkonto (Handelsbanken) 6681 703861638 senast 

2016-01-31. Fortfarande anger inte alla Sitt namn på insättningen. 

Initial för förnamn och så stor del som möjligt av efternamnet.  

 

8. Måndagsspel  

Totalt har under 2015 84 st (81 f.å.) oldtimers deltagit i tävlingarna. 

I genomsnitt har det varit 34 deltagare/tävling (f.å. 38) 

Hans redovisade resultatet av den enkät som utförts under 2015. Frågor 

hade skickats ut till klubbens samtliga presumtiva oldtimers. Utav de 

som svarat (förmodligen kom de flesta svaren från aktiva medlemmar i 

oldtimers) var majoriteten nöjd med nuvarande upplägg av vårt 

måndagsspel. Även frågan om uppdelning i A/B klass ställdes. Svaren på 

denna fråga gav en viss majoritet för uppdelning. Detta resulterade i 

ett beslut om försök enligt punkt 6. Ytterligare en speldag i slutet av 

juni kommer att tas med i kommande spelprogram. För att öka gemenskapen 

efter genomförd tävling skall prisutdelning genomföras direkt efter 

tävling vid ytterligare något tillfälle. Fler shotgun ej möjliga att 

genomföra, då de belägger banan mer än succesiva starter. Förslag om 

pris vid lagtävling framfördes. Vid måndagstävlingarna skall det även 

fortsättningsvis gå att statsa 10 kr. Potten tillfaller oavkortat den 

som är med och vinner. Spelplan för 2016 kommer att presenteras på 

vårmötet. Att vara tävlingsledare har 2015 alltför ofta inneburit att 

ensam behöva ta hela ansvaret. Den som utsetts till dagens 

tävlingsledare måste ovillkorligen kontakta sin kollega så snart 

förhinder föreligger, för att möjliggöra att hitta en ersättare.  

 

9. Tävlingen 60 par 60 

58 personer (29 par) deltog i årets tävling den 12:e i ordningen. Utav 

dessa kom 22 st från utomstående klubbar. 

 

10. Matchspel  

Kurt Steffner framförde sitt tack till årets deltagare för att 

disciplinen när det gäller att hålla tidsgränserna varit mycket god. 

Tävlingen har nu funnit sin rätta form. Samma spelform skall gälla 2016. 

Vinnare 2015 blev Hans Syversen 

 

11. Seriespel 

Bengt Anders Nordvall och Roger Magnusson är fortsatt lagledare för 

herrarna och Irma Andersson för damerna. Årets seriespel har inte 

inneburit några mer framskjutna placeringar 
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12. Klubbutbyten  

Under 2015 har utbyte skett med Sjögärde och Lycke. Under 2016 kommer 

spel hemma mot Sjögärde att ske i maj och borta mot Lycke i augusti. 

 

13. Fester, utflykter och studiebesök. 

Vårresan 2015 gick till Tönnersjö i södra Halland. Kurt Steffner har 

ordnat med ett studiebesök på Göteborgs Nya Bryggeri (f.d. Pripps 

lokaler i Högsbo) måndagen den 8 feb 2016. Anmälningslista skickades 

runt. Tillräckligt många satte upp sig för att besöket skall bli av. 

Kurt tar gärna emot fler anmälningar. 

 

14. Information från styrelsen. 

Lennart redogjorde för de större projekt som genomförts under 2015: 

Renovering av klubbhus klart. Ny hemsida. GIT system som fungerar. Ny 

telefonväxel anpassad till klubbens storlek. Möjlighet till swich-

betalningar. Bra resultat av träningsgrupper. Nybörjargrupper som 

resulterat i välbehövliga nya medlemmar. 2016: Kommer fiberanslutning 

att möjliggöra tillräcklig kapacitet för internetanvändning. Förhoppning 

att finansiering av projekterat ”aktivitetshus” skall kunna möjliggöra 

start av detta. Banan firar 25 år. Klubben kommer att ingå i ett 

riksomfattande pilotprojekt med mål att öka det kvinnliga engagemanget 

inom golfen. 

 

15. Nomineringskommittén  

Carl Follin aviserade behovet av förändringar. Två av våra engagerade 

medspelare har drabbats av sjukdom. Peter Hellman och Rune Andréasson. 

Dessutom har Urban Wingren inte längre möjlighet att kvarstå som kassör. 

Behovet av att före vårmötet klara av en ”resekommitte” framfördes, då 

denna måste börja arbeta inte allt för långt i på nyåret. 

 

16. Övriga frågor  

Kurt Steffner presenterade årets bildspel från vårresan. 

 

17. Prisutdelningar.  

Totalen omfattades av 11 tävlingar. Damklassen vanns av Carina Lind. 

Herrklassen av Björn Öhlin. Utöver dessa tilldelades priser till de som 

kommit tvåa och trea. I matchspelet segrade Hans Syversen. Novemberkåsan 

vanns av Gösta Larsson. Nyhet för året var ”HCP tävlingen” som 

initierats av styrelsen. Etta här blev Anders Brandén som under året 

sänkt sitt handicap med 9,3 %. Härefter utlottades 10 presentkort i 

Landvetters Fiskaffär bland mötets deltagare som blivit lottlösa under 

året.   

 

18. Mötets avslutande  

Eskel Egeröd tackade för visat intresse och avslutade med ett välkomnade 

till dagens julbuffé.  

 

 

………………………..  

Jan Andréasson  

/sekreterare/  

 


