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Protokoll från Oldtimers decembermöte 2016-12-12  

Tid: Klockan 10.00 till 11.45  

Plats: Chalmers GK klubbhus  

 

Närvarande:  

 

Alfonsson Stickan  Larsson Gösta 

Andréasson Ingrid  Larsson Anita 

Andreasson Jan  Lindh Carina 

Andréasson May  Lindström Eugen 

Andréasson Rune  Möllerstrand Bo 

Arping Anders   Nihlén Anna-Karin 

Arping Inger   Nilsson Gunnel 

Aznar Charlotte   Nilsson Göran 

Berndtsson Lilian  Nilsson Ola 

Bjerke Lars-Eric   Nilsson Siw 

Borg Lilian  Olsson Karin 

Branden Anders  Olsson Stig 

Egeröd Eskel  Palmroth Pertti 

Ehrenborg Agneta  Rosén Ulla 

Eklund Lennart  Setterstig Hans 

Eksteén Bo  Setterstig Britt-Marie 

Follin Carl  Steffner Britt-marie 

Geterud Åke  Steffner Kurt 

Gunnarson Ingalill   Syversen Hans  

Hjalmarsson Helge   Tedeman Lars 

Holmgren Lennart  Åkerström Erik 

Karlsson Sigvard  Öhlin Björn 

      

Detta protokoll har distribuerats enligt punkt 5 nedan 2016-12-22 

 

1. Mötets öppnade  

Mötet öppnades av Eskel Egeröd. Deltagarna hälsades hjärtligt välkomna, 

varefter Göran Nilsson begärde ordet och en tyst minut hölls till minne 

av Karl-Johan Pettersson som avlidit den 27 juli. Han blev 80 år. 

  

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 3 april 2017 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  

Förra årets ansträngning för att få fler medlemmar har gett resultat. 

Antalet oldtimers har ökat med 35% till 128 st.  

 

7. Ekonomifrågor 

Utgående banksaldo 2016-12-31 beräknas uppgå till 14 000 kr. Beslöts att 

årsavgiften för 2017 skall utgå med oförändrat 120 kr. Den skall betalas 

genom insättning på kassörens (Sigvard Karlsson)bankkonto SEB  

5694 0647074. Inbetalning sker genom ”överföring” med angivande av 

förnamn och så mycket av efternamnet som får plats. Senast 2017-03-31..  

 

8. Måndagsspel  

Hans Syversen presenterade statistik över årets måndagsspel Totalt har 

under 2016 101 oldtimers deltagit i tävlingarna. (84 f.å.) Antal 

tävlingar var oförändrat i jämförelse med 2015. Alla tävlingar har 

genomförts. Årets väder har genomgående varit gynnsamt. Hans kommer att 

undersöka möjligheten att inkludera 9-håls tävling i måndagsspelet. En 

eventuell lösning kommer att presenteras på nästa möte. ”Måndagsspelet” 

kommer även i fortsättningen att spelas på måndagar. Fler shotgun 

troligen ej möjliga att genomföra, då de belägger banan mer än succesiva 

starter. Nya samtal i detta ärende skall dock tas upp med klubbens 

styrelse. 

  

9. Tävlingen 60 par 60 

58 personer (29 par) deltog i årets tävling den 13:e i ordningen. Utav 

dessa kom 21 st (f.å 22) från utomstående klubbar. Idag aktiveras 

utomstående klubbar genom mail till respektive ordförande i oldtimers. 

Enskilda medlemmars engagemang mot utomstående emotses med tacksamhet, 

eller hör av Er med idéer till Hans S. 

 

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. Antalet anmälda under 2016 var 

så många att Kurt fick genomföra ”kval”. Vinnare 2016 blev Lennart 

Eklund. 

 

11. Seriespel 

Hans Syversen presenterade i tabellform årets resultat av seriespel som 

oldtimers medlemmar deltagit i. (D50, H55, H60, H70 och H75) Årets 

prispengar 1 800 kr har tillfört vår kassa. (vilket vi tackar för) 

Resultatet har blivit att lag nästa år kommer att spela, i vissa fall i 

en högre division, i ett annat fall i en lägre. 

 

 

12. Klubbutbyten  

Under 2016 har utbyte skett med Sjögärde och Lycke. Under 2017 planeras  

spel borta mot Sjögärde i maj och hemma mot Lycke i augusti. 
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13. Fester, utflykter och studiebesök. 

Vårresan med övernattning 2016 gick till Falkenbergs golfklubb, Vinberg. 

Vid höstens endagarsutflykt besöktes Öjareds golfbana. Det myckna 

regnandet blev ett hinder för normalt spel där. Resekommitten (Anders o 

Inger Arping) behöver förstärkning. Förhoppningen är dessutom att fler 

av våra nytillkomna medlemmar skall ha möjlighet att följa med på 

Vårutflykten. Årets resa hade endast 18 deltagare. Inga studiebesök har 

gjorts efter mötet 2016-04-04. Idéer som kan få fler att komma med på 

utflykter samt förslag på studiebesök emottages med tacksamhet av 

kommitten. 

 

14. Information från styrelsen. 

Lilian informerade om: att klubbens ekonomi kommer att gå ihop under 

2016:  att energibesparingsåtgärder i framför allt klubbhuset skall 

genomföras 2016: att ”förparkningen” kommer att fortsätta med 

förbättringar vid hål nr 11 o 12 (eventuellt 13): att 7:ans fairway 

håller på att dräneras om: att investeringar behöver göras med nya nät 

runt drivingranchen, bollmaskin och hålpipare: att 50 nya teknolog-

medlemmar tillkommit: att ”koncept” träningen på kvällstid är 

fulltecknad: att Carita anställts som ny klubbchef efter Lennart. 

 

15. Nomineringskommittén  

Carl Follin meddelade att May Andréasson avgår från nominerings-

kommittén. Ingalill Gunnarsson kommer att ersätta henne. Bibbi Broberg 

träder tillbaka som tävlingsledare. I övrigt inga förändringar inom 

förtroendeposter och övriga engagemang. 

 

16. Övriga frågor  

a/ Kurt S föreslog någon form av ”jubileumsaktivitet” för oldtimers 

under nästa år (något oklart vilket jubileum) Eskel E lovade ta upp 

denna fråga inför vårmötet. b/ Fadderverksamhet från vår sida för 

klubbmedlemmar som tagit grönt kort. c/ frågan om att få klubbens 

restaurang att servera lunch efter kl 14:00 på måndagar. d/ frågan om 

fler shotgun, men detta är en känslig fråga för banpersonalen 

 

17. Prisutdelningar.  

Hans S redovisade vinnare till tävlingarna ”Puttingpris” och ”Totalen”. 

Damklassen vanns av Barbro Nordwall. Herrklassen av Lars-Eric Bjerke. 

Utöver dessa tilldelades priser till de som kommit tvåa och trea. (se 

hemsidan). Kurt S hade nöjet att presentera Lennart Eklund som segrare i 

matchspelet.”HCP tävlingen” vanns av Barbro Wensberg Nordwall. 32 

medlemmar har under året sänkt sitt HCP. Härefter utlottades 10 

tröstpriser bland mötets deltagare. 

 

18. Mötets avslutande  

Eskel Egeröd avslutade med att tacka alla funktionärer som ställt upp 

under året och önskar oss alla en God Jul 

 

………………………..  

Jan Andréasson  

/sekreterare/  

 


