
    PROTOKOLL 
    Oldtimers årsmöte vid Forsbacka GK 
    Tid: onsdag 2018-10-11 kl. 18.00 
    Lokal: Forsbacka herrgård 
Närvarande: 28 medlemmar. 
 
§25 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§26 Frågan om mötet utlysts på rätt sätt 
Mötet godkänner kallelsen 
 
§27 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§28 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande väljs Christer Axelsson och till sekreterare Kerstin Jansson. 
 
§29 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare väljs Sven Forsell. 
 
§30 Verksamhetsberättelse 2018 
Christer föredrar verksamhetsberättelsen som godkänns och läggs till handlingarna. Ett tack riktas till 
Birgitta Nykvist och Rolf Weibull som rapporterat alla tävlingsresultat under året till PD och till 
hemsidan. 
 
§31 Ekonomirapport 2017 
Eva Jakobsson redovisar ekonomirapporten. Inkomna startpengar stämmer inte med antalet 
startande. Christer kollar upp detta.  
 
§32 Fråga om ansvarsfrihet för oldtimerskommittén. 
Mötet beviljar oldtimerskommittén ansvarsfrihet. 
 
§33 Val av ordförande för oldtimerskommittén 
 Christer Axelsson väljs till ordförande. 
 
§34 Val av ledamöter för oldtimerskommittén. 
Omval av Gunilla Kjellstedt och Reinhold Berg. 
 
§35 Verksamhetsplan 2019 
Föreslagen verksamhetsplan diskuteras och oldtimerskommittén får i uppdrag att lämna förslag till 
vårens upptaktsträff. Följande punkter ses över. 

• Förslag till tävlingar, ev olika tävlingsformer. 

• Tävlingar med shotgun-start med avslutande lunch eller starta med lunch och en 
eftermiddagstävling. Tidig vår och sen höst skulle vara mest troligt vid shotgun-start. 

• Besöka en grannbana. 

• Utbyte med Billerud GK. 

• Hur locka fler deltagare till tävlingen. 
 
§36 Övriga frågor 
Val av tee.  
Diskuteras vad som ska gälla. Valfri tee eller bestämt i förväg vilken tee som gäller vid olika 
tävlingsdagar. Kommittén tar fram förslag, som presenteras vid upptaktsträffen. 
 
 



Startavgift. 
Mötet beslutar att startavgiften 2019 ska vara 30 kronor.  
 
Antal tävlingar. 
Kommittén ser över antalet tävlingar som ska räknas. Endast slaggolf förslås ska gälla men också olika 
tävlingsformer för att få fler att ställa upp i tävlingarna. 
 
Nytt hcp-system 2020 
Ett medeltal av 8 golfrundor av de 20 senaste golfrundorna kommer att gälla. Viktigt att redovisa alla 
golfrundor vi spelar för att få rätt hcp. 
 
Banan ska slopas om fr o m 2019.  
 
 
37 Mötets avslutande. 
Ordföranden förklarar mötet för avslutat. Därefter äter vi en buffé på vår restaurang. Efter maten 
delas pris ut till vinnarna i årets tävlingar. 
  
 
Vid protokollet    
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