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Protokoll från Oldtimers decembermöte 2017-12-11  

Tid: Klockan 10.45 till 12.00  

Plats: Chalmers GK klubbhus  

 

Närvarande:  

 

Andreasson Jan  Lindh Carina 

Appelberg Ingegerd  Magnusson Roger 

Appelberg Kristian  Nilsson Gunnel 

Arping Anders   Nilsson Göran 

Arping Inger   Nordwall Barbro 

Bjerke Lars-Eric   Palmroth Pertti 

Branden Anders  Påsse Ove 

Broberg Bibbi   Rosén Ulla 

Egeröd Eskel  Svensson Gunilla 

Follin Carl  Steffner Britt-Marie 

Gunnarsson Ingalill  Steffner Kurt 

Holmgren Lennart  Syversen Hans 

Johansson Roland  Åkerman Anders 

Karlsson Sigvard  Åkerström Erik 

Larsson Anita  Änilane Tomas 

Larsson Gösta  Öhlin Björn 

      

Detta protokoll har distribuerats enligt punkt 5 nedan 2017-12-21 

 

1. Mötets öppnade  

Mötet öppnades av Eskel Egeröd. Deltagarna hälsades hjärtligt välkomna. 

Dagordningen godkändes. 

  

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Eskel Egeröd valdes till ordförande och Jan Andréasson till sekreterare. 

 

3. Närvaroförteckning 

Se ovan 

 

4. Nästa möte  

Bestämdes att äga rum måndagen den 9 april 2018 kl 11:00.  

 

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. Ekonomifrågor  

Antal betalande oldtimers uppgick 2017 till 121 st. Beräknat underskott 

2017 blir 4 000 kr. Utgående banksaldo 2017-12-31 beräknas uppgå till  

10 000 kr. Beslöts att årsavgiften för 2018 skall utgå med oförändrat 

120 kr. Den skall betalas genom insättning på kassörens (Sigvard 

Karlsson) bankkonto SEB 5694 0647074. Senast 2018-03-31. Påminnelse 

kommer att skickas ut i början av mars. 

 

7. Måndagsspel  

Hans Syversen presenterade statistik över årets måndagsspel. Totalt har 

färre deltagit än under 2016, men fler än 2014 oh 2015. Noterades under 

applåder att EN medlem, Anders Brandén deltagit i SAMTLIGA TÄVLINGAR. 

Vinnare av totalen var Carina Lindh på damsidan och Hans Syversen bland 

herrarna. 

 

8. Matchspel 

Kurt Steffner redogjorde för årets matchspel. 29 spelare anmälde sig. 

Efter kvalspel återstod 24 vilket är max i tävlingen. Efter sommaren 

kvarstod 16 spelare i slutspelet. Finalen vanns av Lennart Eklund. 

  

9. Tävlingen 60 par 60 

Hans Syversen presenterade statistik (även historisk). 56 personer (28 

par) deltog i årets tävling den 14:e i ordningen. Utav dessa kom 25 st 

(f.å 21) från utomstående klubbar. Statistiken visar ett vikande antal 

deltagare. Konstaterades att det krävs enskilda medlemmars engagemang 

för att aktivera intresset för spelare från andra klubbar. Idéer för att 

öka intresset emotses på nästa möte. 

 

10. Klubbutbyten  

Under 2017 har utbyte endast skett med Sjögärde. Mötet med Lycke gick 

inte att genomföra. Inget nytt försök med Lycke skall göras. Under 2018 

planeras spel hemma mot Sjögärde i maj. Anders Brandén har fått en 

kontakt hos Öjared. Kanske kan ett utbyte med denna klubb komma till 

stånd under hösten. Anders återkommer med detta på nästa möte. 

 

11. Utflykter och studiebesök. 

Arpings redogjorde för svårigheten att få ihop tillräckligt många för  

2-dagarsutflykt med buss. Efter mycket nedlagt arbete blev det dock en 

resa till Mjölby. Kurt S hade satt ihop ett bildspel över resan, vilket 

fick mycket uppskattning. Det finns bland medlemmarna en ”hård kärna” 

som verkligen vill fortsätta med denna form av umgänge. För en 

fortsättning i  oförändrad form krävs det dock att ytterligare medlemmar 

blir övertygade. 
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12. Information från styrelsen. 

Björn Ö informerade om: att årets tidiga start gjort säsongen lång: att 

klubbens ekonomi är stabil och ingen höjning av medlemsavgiften är 

aktuell: att 6 nya styrelseledamöter kommer att väljas: att ”förpark-

ning” genomförs vid hål nr 11 o 12 och avverkning ske vid utslaget på 

hål 4: att ”koncept” träningen på kvällstid fortsätter: att Carita som 

klubbchef har fungerat väl: att elitspelet varit framgångsrikt under 

året: att arbetet med jämställdhetsmålen fortskrider: att medlemsantalet 

ökat med 46: att nya krögare tar över restaurangen 2018-02-01. 

 

13. Nomineringskommittén  

Carl Follin meddelade att han och Ingalill Gunnarsson behöver ta fram 

nya personer att ta över posterna som ordförande, sekreterare och 

utflyktskommitté (Eskel Egeröd, Jan Andréasson, Inger Arping och Anders 

Arping har förklarat sig inte längre stå till disposition). Nya friska 

krafter ombeds ta kontakt med kommittén. 

 

14. Medlemsfrågor och Övriga frågor  

Under året att 14 nya oldtimers tillkommit. Avgången har dock varit 

högre och medlemsantalet har minskat med 5%. 35% av klubbens 60+ är med 

i oldtimers. Det dröjer med fastställande av ny slope för banan. På 

förekommen anledning togs frågan upp hur information med kort varsel 

skall kunna meddelas spelar vid inställd tävling. (mail, telefon) 

 

15. Prisutdelningar.  

Prisutdelning har skett i samband med genomgång av respektive tävling 

under punkter ovan i protokollet. 24 medlemmar har under året sänkt sitt 

HCP. Anders Åkerman gick ut som ”etta” med 8,6 %. Härefter utlottades 10 

tröstpriser (presentkort i klubbens shop)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. Merparten av mötets deltagare 

fortsatte därefter med jullunch. Denna hamnar helt utanför protokollet. 

 

………………………..  

Jan Andréasson  

/sekreterare/  

 


