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Protokoll från Oldtimers höstmöte 2017-09-18  

Tid: Klockan 15  

Plats: Chalmers GK klubbhus  

 

Närvarande:  

Arping Anders 

Arping Inger 

Aznar Charlotte 

Bjerke Lars-Eric 

Brandén Anders 

Broberg Bibbi 

Carlsson Elisabeth 

Cedergren Margot 

Egeröd Eskel 

Follin Carl 

Geterud Åke 

Gunnarsson Ingalill 

Holmgren Lennart 

Johansson Mats 

Karlsson Sigvard 

Källberg John 

Larsson Anita 

Larsson Gösta 

Lindh Carina 

Magnusson Roger 

Nilsson Göran 

Nordwall Barbro 

Rosén Ulla 

Steffner Kurt 

Syversen Hans 

Åkerman Anders 

Åkerström Erik 

 

 

1. Mötets öppnade  

Mötet öppnades av Eskel Egeröd. 

Omedelbart efter detta hölls en tyst minut med anledning av Kurt 

Jonassons bortgång. 

Till ordförande för dagens möte valdes Eskel Egeröd. Dagordningen 

godkändes. Då sekreteraren var frånvarande uppdrogs Sigvard Karlsson att 

föra protokoll. 

 

2. Närvaroförteckning 

Se ovan 

 

3. Nästa möte bestämdes äga rum måndagen den 11 december på förmiddagen. 

Separat kallelse kommer att skickas ut. 

       

4. Protokoll  

Inga frågor fanns beträffande föregående mötes (2017-04-03) protokoll. 

Dagens protokoll kommer att distribueras via mail samt på klubbens 

hemsida 
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5. Ekonomi och medlemstal 

Sigvard Karlsson redovisade att vi har 121 medlemmar, som har betalat 

deltagaravgift för 2017, varav 14 är nya i år. Likviditeten är god tack 

vare ackumulerat överskott från tidigare år. Årets resultat bedöms bli 

negativt. 

 

6. Måndagsspel 

Hans Syversen redovisade deltagande hittills. 84 personer har deltagit 

och gjort 588 starter sammanlagt, vilket är i nivå med tidigare år. Dock 

har deltagandet minskat jämfört med "rekordåret" 2016. 

Med anledning av den senaste tidens rikliga nederbörd togs frågan om 

lämplig avisering i händelse av inställt spel upp. Beslutades att de som 

är anmälda skall meddelas via mail om det skulle inträffa. 

 

7. Tävlingen 60 par 60 

Hans redovisade utfallet av årets tävling och en flerårsjämförelse. 

Totala deltagandet var ungefär som tidigare år, men antalet gästspelare 

högre. 

  

8. Matchspel  

Kurt Steffner berättade att spelet har genomförts i stort enligt plan. 

Det återstår att spela en semifinal och finalen. 

       

9. Klubbutbyten  

Vi spelade på Sjögärde den 29 maj med många deltagare och goda resultat. 

Dagens hemmamatch mot Lycke blev en besvikelse. Av flera skäl kom inga 

spelare alls från Lycke. Anders Brandén redogjorde för kontakterna. Han 

ombads att se över alternativa utbytesklubbar till decembermötet. 

 

10. Utflykter 

Vårresan till Kobergs golfklubb den 19 maj fick ställas in på grund av 

svagt intresse. Höstresan till Mjölby 28-29 september har lockat 26 

deltagare. Utflykts-kommittén önskar en diskussion på decembermötet om 

hur utflykterna skall ordnas i framtiden. 

 

11. Information från styrelsen. 

Lilian Berndtsson var inte närvande, varför Eskel gav en mycket 

kortfattad information och hänvisade till hemsidan. Strategidag med 

styrelse, kommittéer och personal kommer att hållas den 1 oktober.  

 

12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 

 

16. Mötets avslutande 

Eskel tackade de närvarande för uppslutningen och förklarade mötet 

avslutat. 

 

 

 

 

Sigvard Karlsson 

mötessekreterare 


