Protokoll
Fört vid årsmöte med FoGK:s oldtimers 29 oktober 2015
Plats :Forsbacka Herrgård
Närvarande : 27 deltagare
1.
2.
3.
4.

Ordförande Stellan Nyqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Mötet enades om att mötet utlysts på rätt sätt.
Dagordningen fastställdes enligt förslag.
Stellan Nyqvist valdes till ordförande och BoLennart Hjalmarsson valdes till
sekreterare för mötet.
5. Anita Johansson valdes till protokolljusterare.
6. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.
7. Ordförande redogjorde för ekonomin, inkomsterna har varit ca 20.000 kr och
överskottet beräknas till 3.800 kr. Alla utgifter är ännu inte justerade.
8. Kommittén för oldtimers beviljades ansvarsfrihet.
9. Antal kommittéledamöter bestämdes vara 6 medlemmar.
10. Val av ordförande i kommittén kunde inte utses då valberedningen icke kunnat få
någon person att axla den rollen. Kommittén står därför utan ordförande tills vidare.
11. Till ledamöter på 2 år valdes ; Christer Axelsson, Kerstin Jansson och Rolf Weibull.
Ulla Gustafsson, Ulf Gärdensmo och Monica Fagerström har 1 år kvar.
12. Till valberedning utsågs Kerstin Baijer och BoL Hjalmarsson med Kerstin som
sammankallande.
13. Stellan Nyqvist erbjöd sig att göra en budget inför nästa år samt biträda den nya
kommittén vid deras första möten.
14. Beslutades att vi skall spela slaggolf varannan tävling under 2016. Under 2015
spelade vi 1 gång i månaden.
15. Starttider för oss “oldies” har ju varit besvärande för många av oss, men eftersom
styrelsen för FoGK har låst tiden mellan 10  13 är vi fast. Förslag om att dela på
starttiderna framkom t.ex tidig start för dom som vill från 08 och sen start från kl.13
för dom som önskar det. Inget bestämdes utan kommittén får ta ställning till detta när
tävlingsprogrammet för 2016 kommer.
16. Under rubriken “övriga frågor” togs det upp kansliets problem när en spelare ville
ändra från att spela från gul tee till röd och vice versa, det har varit en del problem
med detta under säsongen. Kommittén får ta tag i detta och komma med en enklare
hantering av problemet.
Åmål den 29 oktober 2015

BoLennart Hjalmarsson / sekr.

Anita Johansson / justeringsman

Stellan Nyqvist / ordf.

