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OLDTIMERS 
 
Protokoll från Oldtimers årsmöte 9 april 2018 
Tid: 11.00-12.20 
 
Närvarande: 
 

Abbestam Göran 
Agnefors Barbro 
Appelberg Kristian 
Arping Anders 
Arping Inger 
Aznar Charlotte 
Berndtsson Lilian 
Bjerke Lars-Eric 
Borg Lilian 
Broberg Bibbi 
Carlsson Annika 
Cedergren Margot 
Danielsson Jan 
Egeland Gull-Britt 
Egeröd Eskel 
Ehrenborg Agneta  
Eksteén Bo 
 

Elmgren Göte 
Engström Bengt 
Follin Carl 
Fridell Leif 
Geterud Åke 
Gunnarson Ingalill 
Gunström Barbara  
Hjalmarsson Helge 
Holmgren Lennart 
Johansson Håkan 
Johansson Maj Britt 
Karlsson Sigvard 
Larsson Anita 
Larsson Gösta 
Lindh Carina 
Linton Erik 
Nilsson Gunnel 
 

Nilsson Göran 
Nilsson Siw 
Nordwall Barbro 
Nordwall Bengt Anders 
Palmroth Pertti 
Petrén Björn 
Petrén Gunilla 
Påsse Ove 
Rosén Ulla 
Svensson Gunilla 
Steffner Britt-Marie 
Steffner Kurt 
Syversen Hans 
Tedeman Lars 
Westin Eva 
Åkerman Anders 
Åkerström Erik 
Öhlin Björn 
 

 
 
Detta protokoll har distribuerats enligt punkt 5 nedan den 14 april 2018 
 
0. Innan det egentliga mötet hälsade vår klubbchef alla oldtimers välkomna till en ny och 
spännande säsong. Alla medlemmar är välkomna med synpunkter på verksamheten, 
såväl positiva som negativa, det är bara att knacka på hälsar Carita. 
 
1. Mötets öppnande 
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 Carl Follin till sekreterare. 
 
3. Närvaroförteckning se ovan. 
 
4. Nästa möte 
Bestämdes äga rum måndagen den 10 september 2018 efter avslutat spel. 
 
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 
OT ekonomi ser bra ut. Vi går in i det nya året med en kassa på ca 10.000:- 
Hittills har 100 personer betalat OT årsavgift på 120:-. 
Förra året var vi 121 medlemmar. En påminnelse om inbetalning kommer att skickas ut.   
 
 
7. Måndagsspel 
Hans Syversen gratulerade under applåder Charlotte Aznar för sin tredjeplats i Totalen 
Damer 2017.      
Ett förslag till spelprogram för 2018 presenterades. Förslaget innehåller en mix av 
lagtävlingar och singelspel. En ambition har varit att försöka undvika krockar mellan 
seriespelet och vårt eget måndagsspel.  
Startavgiften och antalet priser i samband med tävlingen ”Shotgun+ lunch” diskuterades.  
Beslöts att Hans och Sigvard får uppdraget att fatta beslut i frågan. 
Möjligheten att spela 9 hål kommer att finnas även i år vid det tillfällen som det spelas 
singelspel. 
 
8. Tävlingen 60 par 60  
När det gäller vår egen tävling ”60 par 60” riktades en uppmuntran till våra medlemmar 
att försöka ta hit spelare från andra klubbar. 
 
9. Matchspel 
Kurt Steffner gjorde en övergripande genomgång av regelverket för matchspelet 2018.  
Max antal spelare i huvudtävlingen är 24. Om fler anmäler sig kommer kvalspel att 
tillämpas. I kvalspelet måste en vinnare koras. I huvudtävlingens grundspel kan 
matcherna sluta oavgjort. 
För att inte hamna i tidsbrist, krävs det disciplin och framförhållning. Spelarna ges 
mandat att tillsammans utforma sin match avseende val av tee och antalet hål som ska 
spelas (18hål rekommenderas).  
 
10. Klubbutbyten 
I år kommer Sjögärde GK med sina 60+are på besök. Preliminärt datum 28 maj. 
Ansvariga kommer att försöka få till ett utbyte med ytterligare en klubb, nämligen 
Öijared GK. Om det blir en hemmamatch eller bortamatch får vi veta när 
spelprogrammet presenteras. 
 
11. Fester, utflykter och studiebesök 
Ett intressant studiebesök har genomförts på Göteborgs Remfabrik. Tyvärr var det svårt 
att locka egna oldtimers. Men, med hjälp av utomstående bekanta blev vi tillräckligt 
många för att få en guidad visning. Alla OT-medlemmar är välkomna att ta initiativ till 
studiebesök av allmänt intresse. 
En längre diskussion följde efter att valberedningen konstaterat att man inte lyckats 
hitta någon som var villig att ta hand om resekommittén. Olika förslag ventilerades.  
Diskussionen måste fortsätta. Ska resekommittén vara vilande eller går det att väcka 
nytt intresse för gemensamma resor?    
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12. Information från styrelsen 
Lilian berättade om ChGK som en välmående klubb med stabil ekonomi och många 
engagerade medlemmar på olika plan. Vår nya vision: ”Chalmers Golfklubb en 
upplevelse att längta tillbaka till” rymmer mycket inför framtiden. Vi har det närmaste 
året nya natur–och golfupplevelser på hål 11 och 12 att se fram emot. En delvis 
ombyggd restaurang som kommer att drivas av två etablerade krögare är också ett nytt 
och spännanden inslag.  
Golfens dag som i år infaller lördag den 26maj är ett arrangemang till vilket 
medlemmarna uppmanas att försöka locka hit vänner och bekanta som ännu inte spelar 
golf. 
 
13. Val av styrelse och kommittéer 
Valberedningen presenterade sitt förslag som godkändes och klubbades. (Bifogas) 
Vår nyvalda ordförande Lennart Holmgren presenterade sig och tackade för förtroendet. 
 
14. Mötets avslutande 
Avgående ordförande tackade de för den stora uppslutningen (51 pers.) och för den 
givande och intressanta tiden han fått fungera som oldtimers talesperson.   
Ingalill Gunnarson framförde oldtimers tack till Eskel och överlämnade en vacker 
blombukett. 
 
Till protokollet noteras att även avgående sekreterare Jan Andreasson avtackades (i 
hemmet) med en lika vacker blombukett efter att ha skött sekreteraresysslan på ett 
utmärkt sätt under många år. 
 
Till protokollet vill oldtimers även framföra ett tack till Inger och Anders Arping för allt 
nerlagt arbete med resekommittén. 
 
 
…………………………………. 
 
   Carl Follin 
/sekreterare/ 


