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Protokoll från Oldtimers vårmöte 2016-04-04  

Tid: Klockan 10.00 till 11.30  

Plats: Chalmers GK klubbhus  

 

Närvarande:  

 

Agnefors Barbro  Larsson Anita 

Andersson Lars T  Larsson Gösta 

Andréasson Ingrid  Lindh Carina 

Andréasson Jan  Linton Erik 

Andréasson May  Läns Barbro 

Andréasson Rune  Midvik Eva 

Appelberg Ingegerd  Midvik Jaan 

Appelberg Kristian  Nilsson Gunnel 

Arping Anders  Nilsson Göran 

Arping Inger  Nordvall Bengt A 

Aznar Charlotte  Olsson Karin 

Berndtsson Lilian  Olsson Stig 

Borg Lilian  Palmroth Pertti 

Brandén Anders  Parck Lena 

Cedergren Margot  Rosén Ulla 

Danielsson Jan  Setterstig Britt-Marie 

Egeland Gull-Britt  Setterstig Hans 

Eklund Lennart  Solmeus Sune 

Eksteén Bo  Svensby Leif 

Ersman Sten  Steffner Britt-Marie 

Follin Carl  Steffner Kurt 

Geterud Åke  Syversen Hans 

Gunnarsson Ingalill  Stolpe Göran 

Gunström Barbara  Tedeman Lars 

Hedström Elisabeth  Wrethbäck Catharina 

Hedström Thomas  Åkerman Anders 

Hjalmarsson Helge  Åkerström Erik  

Holmgren Lennart  Änilane Tomas 

Johansson Rolnd  Öhlin Björn 

Kesselbring Linda  Öhlin Lena 

 

   

     

Detta protokoll har distribuerats enligt punkt 4 nedan 2016-04-12 

 

1. Mötets öppnade  

Mötet öppnades av Bengt Aneders Nordvall som också valdes till 

ordförande för dagens möte. Deltagarna hälsades hjärtligt välkomna. 

Speciellt alla nytillkomna som hörsammat årets kallelse. Dagordningen 

godkändes. 

 

2. Närvaroförteckning 

Se ovan 

 

3. Nästa möte  

Bestämdes att äga rum måndagen den 22 aug efter avslutat måndagsspel 

(beräknad tid 14:00)  



 

      Sid 2(3) 

4. Protokoll  

Inga frågor fanns beträffande föregående mötes protokoll. 

Dagens protokoll kommer att distribueras via mail samt på klubbens 

hemsida 

 

5. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2015 godkändes och lades till handlingarna 

 

6. Val av styrelse och kommittéer  

Val av styrelse, kommitteér och övriga funktionärer gjordes enligt med 

den förteckning som bifogats kallelsen med ett undantag. May Andréasson 

har avsagt sig fortsatt arbete i valberedningen. Denna plats blir vakant 

fram till augustimötet. Vidare önskade Inger och Anders Arping förstärk-

ning i festkommiteén. Även detta fyllnadsval skall behandlas på 

augustimötet. 

 

7. Ekonomisk rapport för 2015 

Avgående kassör Urban Wingren var inte närvarande men genomgång av hans 

rapport gjordes av Bengt Anders. Banktillgodohavande uppgick per 2015-

12-31 till 17 438 kronor (15 695). Antalet medlemmar var 95 st 2015.  

Den ekonomiska rapporten godkändes. Styrelsen fick i uppgift att 

disponera lämpliga belopp för bidrag till resor och priser mm under 

2016. Beslöts att Urban Wingren skall avtackas med blomsteruppvaktning. 

Ny kassör innebär Nytt kontonummer för insättning av årsavgiften 120 kr. 

SEB 5694 0647074 Sigvard Karlsson. Inbetalning sker via ”överföring” och 

angivande av förnamn och så stor del av efternamnet som möjligt för 

identifikation.  

 

8. Medlemsfrågor 

Konstaterades att det utskick som gjorts av Eskel till alla medlemmar i 

CHGK som kvalificerat sig för deltagande i Oldtimers givit bra utdel-

ning. På dagens möte var det inte mindre än 17 st nya ansikten som fick 

resa sig upp och bli synade. Hans Syversen påpekade att på golfklubbens 

hemsida (under kommittéer)finns all information att få om hur oldtimers 

arbetar och fungerar. 

 

9. Måndagsspel 

Hans gjorde en genomgång av årets spelplan. Även den finns på klubbens 

hemsida. Nytt för året var att det vid två tävlingstillfällen blir en 

uppdelning i klasser beroende på spelarnas handikapp. Detta försök är i 

enlighet med beslut på decembermötet. Frågan om flytt av måndagsspel 

till tisdagsspel väcktes. Detta kan bli aktuellt först 2017. Beslut 

skall i så fall tas på årets decembermöte. Vid anmälan till spel har 

layouten förändrats för att lättare kunna välja speltee och tidig/sen 

start. 

 

10. Matchspel  

Kurt hade genomgång av reglerna. Han skickade runt en anmälningslista. 

Den blev innan mötet avslutades ”övertecknad” (mer än 24 deltagare). Det 

innebär att Kurt får administrera kvalifikationsspel. 
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11. Klubbutbyten  

Årets hemmamatch äger rum i maj mot Sjögärde. I augusti åker vi till 

Lycke och försöker slå dem på deras hemmabana. 

 

8. Tävlingen 60 par 60 

Årets tävling går av stapeln den 12 september. Här gäller anmälan 

parvis. Det är ”shotgun” med start kl 9:00. Avgift 100 kr samt 200 kr i 

greenfee för gästerna. Som vanligt gäller det att i första hand hitta 

någon golfkompis från utomstående klubb. Max deltagare 40 par. Förra 

året deltog 30 par. 

 

13. Fester och utflykter 

Vårresan går till Vinbergs golfklubb den 18-19 maj. Anmälan till 

Inger/Anders Arping. Kostnad max 2000 kr/person. Förhoppning om rejält 

bidrag från klubbkassan. Vart höstutflykten tar vägen och när ber 

utflyktskommittén att få återkomma till. 

 

14. Information från styrelsen. 

Lennart (vår klubbdirektör) informerade om: 

Arbete med banan runt klubbhuset och de kraftiga förbättringar som 

gjorts runt 1:a och 10:e hålen. Tee på hål 1 är helt omgjort. Den kommer 

att förses med färdig gräsmatta, men kommer inte att vara spelbar förrän 

om c:a 4 veckor. 

Parkeringsplatsen har belagts med asfaltkross och kommer att användas i 

sen helhet när banan kommer att öppnas nu den 9 april. 

Utökade larm p.g.a vinterns stölder och inbrott vilket innebär att på 

nätterna kommer larm att utlösas så fort någon närmar sig byggnaderna.  

Aktivitetshus. Arbetet går framåt. Förhoppningsvis får klubben beslut 

från Allmänna arvsfonden inom en månad. Om detta blir positivt kan 

bygget startas i augusti-september. 

 

15. Övriga frågor. 

Gruppträning. Bengt Anders skulle undersöka med Martin och skickar ut 

information via mail under april. 

Informationsföreläsning om ögonvård. Företaget skulle kontaktas och få 

förslag om att få komma efter augustimötets avslutning. Då kan de som 

vill stanna kvar och bli informerade. 

Hjärtstartsmaskin finns uppsatt utanför shopen. 

 

16. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för den stora uppslutningen och förklarade mötet 

avslutat. 

 

 

 

       

 

………………………..  

Jan Andréasson  

/sekreterare/  

 


