
    PROTOKOLL 
Oldtimers kommittémöte  

    Tid: torsdag 2022-03-15 kl. 14.00 
    Lokal: Hos Gunilla Kjellstedt  
Närvarande: Roland Jernberg, ordförande 
 Sven Forsell, kassör 
 Britt Gustavsson 
 Kerstin Svensson 
 Gunilla Kjellstedt 
 Kerstin Jansson, sekr 
 
 
§10 Mötets öppnande 
Roland förklarar mötet öppnat. 
  
§11 Föregående protokoll 
Protokollet gås igenom och godkänns. Mötet den 15 febr blev inställt. 
 
§12 Ekonomi 
Hyran i rackethallen betald. 
 
§13 Tävlingssäsongen 2022 
Nytt för i år är att det finns två starttider, fm och em, på Oldtimers tävlingar. 
Mer om Värmlandsserien tas upp på nästa möte eftersom Sven inte är närvarande vid dagens möte. 
Vi måste planera hur vi genomför Värmlandstävlingen på Forsbacka då både damer och herrar spelar samma 
dag. 
 
§14 Utvärdera träningen i rackethallen 
Positiva omdömen från deltagarna på träningen. Uppskattat att få träffas och ta en fika och kunna träna lite. 
Kurt Carlsson, som varit med och lärt oss svinga, kommer att tackas på upptaktsträffen. 
 
§15 Billerud vs Forsbacka 
Inbjudan till årets tävling Billerud vs Forsbacka spelas på Billerud GK. Tävlingsdatum är 31 aug med start kl. 
10.00 och i en klass. Roland meddelar Billerud att önskemålet från vår sida är att det blir en dam- och en 
herrklass. 
 
§16 Hur Forsbackas styrelse vill arbeta 
Endast styrelsens ordinarie ledamöter deltar på styrelsemötet och inga suppleanter. Kommittéordförandena 
kallas till styrelsemötet som ersättare vid ordinarie ledamots förhinder eller om en speciell fråga har framförts 
från någon kommitté. Endast en fråga tas upp vid varje styrelsemöte. 
Roland har anmält frågan om upprättande av handlingsplan för ideellt arbete. 
  
§17 Övriga frågor 
Upptaktsträffen planeras till första tävlingsdagen den 21 april kl 11.00 där vi bl.a. diskuterar hur vi kan bli fler 
som deltar i oldtimers tävlingar. Därefter äter vi en gemensam lunch och sedan spelar vi en lottad partävling. 
Roland kollar om det går att få shut-gun start.  
 
Vi tackar Gunilla och Britt för gott kaffe och kaffebröd. 
 
§18 Nästa möte 
Nästa möte är på Forsbacka den 12 april kl. 14.00. 
Roland ordnar fika.   
 
Vid protokollet 

 
Kerstin Jansson/sekr 


