
    PROTOKOLL 
Oldtimers  kommittémöte  

    Tid: torsdag 2022-10-12 kl. 11.00 
    Lokal: Hos Britt Gustafsson 
 
Närvarande: Roland Jernberg, ordförande 
 Sven Forsell, kassör 
 Stefan Holm 
 Britt Gustavsson 
 Kerstin Svensson 
 Kerstin Jansson, sekr 
 
 
§59 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
  
§60 Dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§61 Verksamhetsplan 2023 
Verksamhetsplanen gås igenom. Upptaktsträffen 2023 planeras till den 4 maj med en information, 
därefter lunch och efter det en tremanna scrambletävling. 
Torsdagstävlingar anordnas och spelas som slaggolf.  En damklass och en herrklass. Sju bästa 
resultaten räknas i Order of Merit.  
Matchspelet ordnas inte av oldtimerskommittén. 
Billerudsmatchen spelas ev den 7/9 (torsdag) 
Resa till annan bana föreslås på hösten. 
Oldtimerstävlingarna presenteras på Forsbacka Nytt för att locka fler deltagare. Mail skickas till 
medlemmar som har åldern inne för spel i oldtimers. 
 
§62 Tävlingsprogram 2023 
Tävlingsprogrammet gås igenom. Britt och Kerstin S färdigställer programmet. 
 
§63 Startavgift oldtimers  
40 kronor / tävling som föregående år. 
 
§64 Plan för ideellt arbete 
Sven har gjort en kartläggning på frivilligt arbete samt avgränsning mot den anställda banpersonalens 
arbete. Förslaget skall ses som ett underlag till styrelsen som utser kommittéansvariga för de olika 
områdena.  
Oldtimers skulle vilja se en utvärdering och återkoppling av enkäten, som medlemmar har fått svara 
på, angående Forsbacka GK. 
Flera kommittéer, herr-, tävlings-, och medlemkommittén har ingen ansvarig.  
En uppmaning i Forsbackas veckobrev ställa frågan vilken kommitté vill du vara med i. 
I nästa veckobrev be alla som har vagnskåp att rensa och städa dessa. 
 
§65 Kristoffer och golfhallen 
Kristoffer har bjudit in oldtimers för information om golfhallen.  
Datum ej bestämt. 
 
§66 Övriga frågor 
Roland informerar från styrelsen. Roland kvar som suppleant.  
En stortävling ska spelas på Forsbacka (H50) 2023.  
År 2024 kommer en nationstävling genomföras. Projektledare är Roger Karlsson. 



H50 Värmlandsserien kommer att spelas på Forsbacka den 5 juni. Sune Moberg ansvarar för lottning, 
bilar mm.  
Värmlandsserien för D50 kommer inte spelas på Forsbacka men damerna är välkomna att spela i 
Värmland. 
 
Vi tackar Britt för kaffe och mycket gott kaffebröd. 
 
§67 Nästa möte  
Oldtimerskommittén träffas igen den 7 december kl 11.00 hos Stefan. 
 
  
Vid protokollet   Justeras  
     
      
Kerstin Jansson   Roland Jernberg 
sekreterare    ordförande  
 
 
  


