Rättviks Oldboys Golf
Årsmöte 2013
Tid:

fredagen den 13 december 2013, kl. 17.00 – 18.30

Plats:

golfrestaurangen

Närvarande: (41 st)
Ahlgren Ingemar
Appell Bo
Blixt Tage
Ekström Hans
Gellerstam Christer
Holmquist Stig
Jonsson Lars-Ove
Lindqvist Lars
Mårs Åke
Nordin Rolf
Padilla Eduardo
Spegel Bengt
Tegnér Kurt
Waldemark Göran

Andersson Leif
Bengtsson Fred
Carlsson Sven
Eriksson Rolf
Hellén Torbjörn
Jenschke Kurt
Landstedt Lars
Lindqvist Lennart
Nahlén Åke
Nyström Kjell
Pettersson Åke
Svensson Ingvar
Thors Hans
Westlund Billy

Andersson Tommy
Björklund Hans
Ekberg Jan-Åke
Friberg Lollo
Hindriks Lars
Johansson Torsten
Larsson Åke
Lundin Leif
Nilsson Bengt-Inge
Ottosson Yngve
Sjögren Berndt
Sörlin Goggo
Tranelid Ingemar

§1 Mötet öppnas
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2 Förslag till dagordning
Ordförande föredrog förslag till dagordning vilken fastställdes.
§3 Val av ordförande för mötet
Mötet beslöt att välja Leif Lundin till ordförande.
§4 Val av sekreterare för mötet
Mötet beslöt att välja Bo Appell till sekreterare.
§5 Val av justeringsmän
Mötet beslöt att välja Ingemar Tranelid och Lars Lindqvist att tillsammans med ordföranden
justera årsmötesprotokollet.
§6 Verksamhetsberättelse
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för 2013. Berättelsen, som tidigare skickats ut
till deltagarna, lades till handlingarna utan ytterligare kommentarer.
§7 Kassarapport / Revisionsrapport /Ansvarsfrihet
Jan-Åke Ekberg föredrog kassarapporten, vilken tidigare skickats ut till mötesdeltagarna,
och kommenterade vissa avvikelser gentemot budget.
Torbjörn Hellén föredrog revisionsrapporten.
Båda rapporterna godkändes och lades till handlingarna.
Mötet beslöt, på revisorns förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret
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§8 Valberedningens förslag till styrelse
Till ordförande för verksamhetsåret föreslogs Leif Lundin. Han valdes av mötet.
Till styrelsemedlem för två år föreslogs omval av Jan-Åke Ekberg. Då Yngve Ottosson
undanbett sig omval föreslogs nyval av Johnny Eriksson för två år. Dessa valdes av mötet.
Till revisor för verksamhetsåret föreslogs Torbjörn Hellén. Han valdes av mötet.
I anslutning till denna punkt tackade ordföranden Yngve Ottosson för hans insatser i
styrelsearbetet och förärade honom en minnesgåva.
§9 Val av valberedning för verksamhetsåret
Till valberedning föreslogs och valdes Ingemar Tranelid och Thomas Lundh.
§10 Budget 2014
Budgeten, som har skickats ut till mötesdeltagarna, presenterades av Jan-Åke Ekberg. På
samma sätt som inför 2013 förväntas en förlust på 5 000 kr.
§11 Tävlingsverksamheten 2014
Ordföranden informerade om tävlingsverksamheten 2014.
Tisdags- och torsdagsgolfen, matchspelen och birdieligan blir på samma sätt som 2013.
Turbulensen inom Dalagolfen 55+ fortsätter. Torbjörn Hellén som hade färsk information
redogjorde för de senaste turerna som bl.a. innebär att Dalarnas Golfförbund tar över som
ansvarig och att den gamla styrelsen för Dalagolfen (i vilken Torbjörn Hellén ingår) därmed
släpper frågan helt. Torbjörn Helléns bedömning är att det troligen inte blir någon Dalagolf
alls 2014. Mötet beklagade detta och efterlyste alternativa arrangemang.
Slutligt datum för klubbmatchen mot Leksand (Ryder Cup ) är inte spikat.
Spel med damerna blir 28/5.
Jan-Åke Ekberg redogjorde för några planerade nyheter:
Det blir fritt att välja om man vill spela från rött eller gult i veckogolfen.
Siljan Closed blir ett nytt arrangemang enbart för oldboys under Siljan Open. Spel på både
Leksand och Plintsberg samma dag är det tänkt.
Prisutdelningarna i veckogolfen skall förenklas så att man måste var närvarande eller utsett
ett ombud för att få pris.
Klubben skall hedra Yngve Ottosson genom att i tisdags- och torsdagsgolfen spela en
specialtävling "Yngve Open".
Vid säsongens slut skall det arrangeras en litet festligare avslutningstävling.
§12 Ålandsresan / Mannerheim Cup
Anmälningslistan cirkulerades, det är så gott som fullbokat.
§13 Funktionärsuppdrag med mera.
Kommer att bli likartad under det kommande året.
Det har framförts önskemål om kortare arbetsdagar vid scoreboarden.
Listor kommer till upptaktsmötet.
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§14 GIT och utbildning
Antalet GIT-ansvariga är det tänkt skall minskas till c:a 5 som då får jobba något oftare och
därmed lättare bibehålla kompetensen. Under våren kommer det information om detta och
utbildningen från Jan-Åke Ekberg.
§15 Förslag från medlemmar
Några förslag förelåg inte.
§16 Upptaktsmöte
Upptaktsmötet 2014 blir 28/4 kl 17.00.
§17 Flitigaste spelare och Order of Merit
Årets flitigaste spelare var Yngve Ottoson .
Order of merit vanns av Leif Lundin.
§18 Prisutdelningar
Prisutdelningar företogs enligt följande:
Matchspelet single: 1:a Thomas Gränse 2:a Gert Norrgårds
Matchspelet för par: 1:a Gunnar Friberg / Lollo Friberg 2:a Wernner Stadler / Rolf Eriksson.
Birdieligan vanns av Åke Mårs.
Närmast hål vann Ingemar Tranelid.
Stimulanspriset i Olympiagolfen togs av Leif Lundin.
§19 Övriga frågor
Föreslogs att det skulle sättas upp en lista på vilka som kan sköta hjärtstartaren och gärna
om möjligt ange ett telefonnummer till någon kompetent person på scorekortet.
Oldboysstyrelsen tar detta med ansvariga på klubben.
Hans Thors framförde ett tack till styrelsen för årets verksamhet.
Ordföranden avslutade med att tacka för det fortsatta förtroendet och utlovade fortsatt god
information till medlemmarna.
§20 Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Leif Lundin
Ordförande

Bo Appell
Sekreterare

Ingemar Tranelid

Lars Lindqvist
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