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Protokoll från Oldtimers vårmöte 2017-04-03  

Tid: Klockan 10.00 till 11.30  

Plats: Chalmers GK klubbhus  

 

Närvarande:  

 

Andersson Lars T  Karlsson Sigvard 

Andréasson Ingrid  Kesselbring Linda 

Andréasson Jan  Kesselbring Kent 

Appelberg Ingegerd  Larsson Anita 

Appelberg Kristian  Larsson Gösta 

Arping Anders  Lindh Carina 

Arping Inger  Linton Erik 

Aznar Charlotte  Magnusson Roger 

Berndtsson Lilian  Nilsson Gunnel 

Borg Lilian  Nilsson Göran 

Brandén Anders  Nilsson Siw 

Broberg Bibbi  Nordwall Barbro 

Egeland Gull-Britt  Nordwall Bengt Anders 

Egeröd Eskel  Olsson Karin 

Ehrenborg Agneta  Olsson Stig 

Ehrenborg Michael  Palmroth Pertti 

Eklund Lennart  Rasmusson Kent 

Eksteén Bo  Rasmusson Marie-Louise 

Ekström Kjell  Salomonsson Inger 

Engström Bengt  Setterstig Hans 

Follin Carl  Svensson Gunilla 

Fridell Leif  Steffner Britt-Marie 

Geterud Åke  Steffner Kurt 

Gunnarsson Ingalill  Tedeman Lars 

Gunström Barbara  Westin Eva 

Hedström Elisabeth  Åkerman Anders 

Hjalmarsson Helge  Åkerström Erik  

Holmgren Lennart  Änilane Tomas 

Johansson Roland  Öhlin Björn 

Johansson Håkan  Öhlin Lena 

 

   

     

Detta protokoll har distribuerats enligt punkt 4 nedan 2017-04-10 

 

1. Mötets öppnade  

Mötet öppnades av Eskel Egeröd. 

Omedelbart efter detta hölls en tyst minut med anledning av Peter 

Hellmans bortgång. 

Till ordförande för dagens möte valdes Eskel Egeröd. Dagordningen 

godkändes. 

 

2. Närvaroförteckning 

Se ovan 

 

3. Nästa möte bestämdes äga rum måndagen den 18 sept efter avslutat 

måndagsspel (beräknad tid 14:00) 
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4. Protokoll  

Inga frågor fanns beträffande föregående mötes protokoll. 

Dagens protokoll kommer att distribueras via mail samt på klubbens 

hemsida 

 

5. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2016 godkändes och lades till handlingarna. 

 

6. Val av styrelse och kommittéer  

Val av styrelse, kommiteér och övriga funktionärer gjordes enligt med 

valberedningens förslag (presenterades av Carl Follin). Omval av 

samtliga funktionärer. Den enda förändringen var tävlingsledare. Vilka 

som ansvarar för detta framgår av årets spelschema.  

 

7. Ekonomisk rapport för 2016 

Rapporten presenterades av vår kassör Sigvard Karlsson.  Banktillgodo-

havande uppgick per 2016-12-31 till 14 279 kronor (17 438). Antalet 

medlemmar var 128 st 2016. Den ekonomiska rapporten godkändes. Styrelsen 

fick i uppgift att disponera lämpliga belopp för bidrag till resor och 

priser mm under 2017. 105 medlemmar har till dags dato betalt medlems-

avgiften för 2017. Årsavgiften är 120 kr. Inbetalning sker genom över-

föring till konto SEB 5694 0647074 Sigvard Karlsson. Glöm ej ange namn. 

 

8. Medlemsfrågor 

Carl redogjorde för avtalet mellan klubben och MatBizzniz. Det är inte 

tillåtet att i fortsättningen förtära medhavda smörgåsar o dylikt vid 

caféborden på västsidan. Denna verksamhet skall förläggas till därför 

iordningställt bord på södersidan utanför restaurangen. Att sitta inne i 

”klubblokalen” är OK. Carl skulle föröka att ordna ett bord vid tee för 

hål 10. Om kaffe hämtas i cafeterian MÅSTE koppen lämnas tillbaka innan 

spelet fortsätter. Vi uppmanas att på anslagstavlan läsa ”goda spel-

regler för ökat speltempo” Det är viktigt att spelet på hål ett startar 

på utsatt speltid. Detta medför mindre stress senare under spelronden. 

Sigvard efterlyste kortkurser hos Martin. Det är oldtimers som måste ta 

initiativ till sådana. Eskel skulle ta upp detta med Martin.  

 

9. Måndagsspel 

Anders hänvisade till klubbens hemsida vad gäller årets spelplan. Två 9-

håltävlingar inlagda på försök (den 24/4 och 8/5). 5 st lagtävlingar 

finns inlagda. Vid två av dessa sker prisutdelningen efter avslutat 

tävling. För att få pris krävs fysisk närvaro av pristagaren. 15 

tävlingar ingår i totalen. De 6 bästa räknas när årets vinnare utses 

efter säsongen. Årets tävling hemma mot Lycke i augusti blir Shotgun. 

 

10. Tävlingen 60 par 60 

Samma förutsättningar som tidigare år. Det gäller att fixa medtävlare 

som ej är medlemmar i vår klubb. Anders hänvisade även här till 

hemsidans spelplan. 

  

11. Matchspel  

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

Utav de 24 som max kan deltaga blir det 8 ”sidade” spelare baserat på 

föregående års resultat, 8 ”sidade” utifrån sitt handicap och 8 spelare 

utifrån det kvalspel som eventuellt måste till (p.g.a övertecknad 

anm.lista)  
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12. Klubbutbyten  

Vi åker till Sjögärde den 29 maj med förhoppningsvis många anmälda. 

Klubben var rikligt representerad vid förra årets möte på vår hemmaplan. 

Lycke kommer till vår bana den 21 augusti. 

 

13. Fester och utflykter 

Vårresan går till Kobergs golfklubb den 19 maj.Se bilagd information. 

Kostnad 830 kr inklusive greenfee och middag 740 kr med golfkort).  

Tyvärr blir det i år endast endagarsresa. Förra året var intresset för 

tvådagarsresa svalt. Kostnad för övernattning med kvällsövningar har 

blivit klart dyrare och det är dessutom svårt att hitta klubb med 

lättillgängligt logi. Anmälan till Inger/Anders Arping. Vart 

höstutflykten tar vägen och när ber utflykts-kommittén att få återkomma 

till. 

 

14. Information från styrelsen. 

Lillian informerade om: 

2016 ökade antalet medlemmar, antalet teknologmedlemmar och antalet 

greenfeegäster. Tillsammans har detta inneburit en stabil ekonomisk 

utveckling. 

Greenerna är vid spelstarten i år (rekordtidigt) i mycket bra skick. 

Drivingranchen kommer att vara stängd under tiden som den förses med nya 

nät. 

Carl inflikade att årets plockning av ranchbollar givit ett mycket gott 

resultat. ”Lagret” är nu överfullt. 

Utvecklingen av projekt 50/50 (hur få fler damer att spela)är positivt. 

Fler klubbar har intresse att hänga på. 

Klubben planerar någon form av ”facebook”grupp där det går att anmäla 

sig för spel tillsammans med någon känd eller okänd medspelare vid visst 

tillfälle. 

Den 20 maj är det ”golfens dag” med diverse aktiviteter planerade på 

banan. 

 

 

16. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för den stora uppslutningen och förklarade mötet 

avslutat. 

 

 

 

       

 

………………………..  

Jan Andréasson  

/sekreterare/  

 


