
 
 

Protokoll för Herrkommittémöte 2018-05-22 
 

Tid: Tisdagen 20 maj 2018 kl. 20.00 

 

Plats: Klubben 

 

Närvarande:   Fredrik Boquist, Michael Grönqvist, Torbjörn Olsson, Andreas Jansson, Mikael Josefson 

 

 Mötesordförande (Fredrik Boquist) förklarade mötet öppnat. 

 

 Dagordningen godkändes. 

 

 Föregående mötesprotokoll 

 

- Förgående mötesprotokoll godkändes. 

 

 Ekonomi 

 

- Ekonomin är stabil. Hemliga resan gick ihop.  

 

 Herrgolfen 

 

- Herrgolfen drog igång med första deltävlingen v.20 med ett bra deltagarantal. Vi ska gå 

ut med att anmälningar till herrgolfen skall göras innan tävlingen, alltså inga 

efteranmälningar framöver. 

 

 KM & KM Foursome 

 

- KM; Samma upplägg som föregående år, inget nytt att tillägga i dagsläget. 

 

- KM Foursome; Vi kommer ändra första starttiden till kl. 14.00. I övrigt kommer vi att köra 

på samma upplägg som föregående år. 

 

 

 

 



 Öhmans minne 

 

- Första omgången är lottad och spelschemat är uppsatt på vår anslagstavla på Forsbacka. 

Information har mejlats ut till deltagarna i Öhmans minne. Totalt har 19 deltagare anmält 

sig till tävlingen.  

 

 

 Midsommargolfen 

 

- Lagen kommer lottas i dam och herrklass. Bollarna kommer att lottas blandat med båda 

klasserna. Vi måste få bekräftat att damerna också kommer att spela foursome som 

herrarna kommer att göra.  

 

Vi kommer att ha två vandringspriser, ett för herrklassen och ett för damklassen. Vi 

kommer att ta kontakt med Pokalhuset ang. priserna. 

 

Restaurangen kommer att stänga kl. 15 på tävlingsdagen (midsommardagen). De som vill 

äta midsommarbuffén får göra det innan tävlingen som startar kl. 13. Priset för 

midsommarbuffén är 125 kr per person. Denna information kommer finnas tillgänglig i 

GIT. Anmälan till tävlingen är öppen i GIT. 

 

 Golfens dag 

 

- Vi har en representant från Herrkommittén som kommer att delta på Golfens dag. 

 

 Övrigt 

 

- Hemsidan: En fråga till nästa styrelsemöte, kommer hemsidan att uppdateras? 

 

- Mötesprotokoll: Efter varje Herrkommittés-möte kommer mötesprotokollet att mejlas ut 

till samtliga inom Herrkommittén.  

 

 Mötesordförande avslutade mötet. 

 

 


