Rättviks Oldboys Golf
Årsmöte 2014
Tid:

fredagen den 12 december 2014, kl. 17.00 – 18.30

Plats:

golfrestaurangen

Närvarande: (44 st)
Ahlgren Ingemar
Appell Bo
Ekberg Jan-Åke
Engholm Roger
Friberg Lollo
Hindriks Lars
Jonsson Lars-Ove
Lindquist Lars
Lundin Leif
Nord Calle
Nyström Kjell
Padilla Eduardo
Sjögren Berndt
Tegnér Kurt
Waldermark Göran

Andersson Leif
Bengtsson Fred
Ekström Hans
Eriksson Rolf
Friberg Mats
Jenschke Kurt
Landstedt Lars
Lindqvist Lennart
Mårs Åke
Nordin Rolf
Olsson Marc
Pettersson Åke
Svensson Ingvar
Thors Hans
Westlund Billy

Andersson Tommy
Carlsson Sven
Emanuelsson Åke
Eriksson Johnny
Gellerstam Christer
Johansson Torsten
Larsson Åke
Thomas Lundh
Nilsson Bengt-Inge
Nyström Benny
Ottosson Yngve
Rosengren Åke
Sörlin Goggo
Tranelid Ingemar

§1 Mötet öppnas
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
Före förhandlingarna hölls en tyst minut för Werner Stadler och Anders Lindkvist som
avlidit under året.
§2 Förslag till dagordning
Det förslag till dagordning som ordföranden skickat till mötesdeltagarna per mail 7/12
fastställdes.
§3 Val av ordförande för mötet
Leif Lundin valdes till ordförande för mötet.
§4 Val av sekreterare för mötet
Bo Appell valdes till sekreterare for mötet.
§5 Val av justeringsmän
Mötet beslöt att som justeringsmän välja Thomas Lundh och Gogo Sörlin att tillsammans
med ordföranden justera årsmötesprotokollet.
§6 Årsberättelse
Ordföranden föredrog årsberättelsen för 2014. Berättelsen, som tidigare skickats ut till
mötesdeltagarna, lades till handlingarna utan ytterligare kommentarer.
Benny Nyström tackade å huvudstyrelsens vägnar för det mycket fina arbete som oldboys
lagt ner under den gångna säsongen.
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§7 Kassarapport / Revisionsrapport /Ansvarsfrihet
Jan-Åke Ekberg föredrog kassarapporten, vilken tidigare skickats ut till mötesdeltagarna,
och kommenterade vissa avvikelser gentemot budget.
I revisorn Torbjörn Helléns frånvaro föredrog mötessekreteraren revisionsrapporten.
Båda rapporterna godkändes och lades till handlingarna.
Mötet beslöt, i enlighet med revisorns förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret
§8 Valberedningens förslag till styrelse
Till ordförande för verksamhetsåret föreslogs Leif Lundin. Han valdes av mötet.
Till styrelsen föreslog valberedningen omval av samtliga ledamöter. Praktiskt betydde detta
omval på två år av de två ledamöter som stod i tur att avgå. Dessa var Bo Appell och Lars
Hindriks. Mötet beslöt enligt valberedningens förslag.
Till revisor för verksamhetsåret föreslogs Thomas Lundh. Han valdes av mötet.
§9 Val av valberedning för verksamhetsåret 2015
Till valberedning för verksamhetsåret föreslogs och valdes Tommy Andersson och Christer
Gellerstam.
§10 Budget 2015
Budgeten, som har skickats ut till mötesdeltagarna, presenterades av Jan-Åke Ekberg. På
samma sätt som inför 2014 förväntas en förlust, nu på c:a 6 000 kr. Med hänsyn till den goda
kassabehållningen bedömer både styrelsen och revisor en sådan förlust som rimlig.
Budgeten accepterades av mötet.
§11 Tävlingsverksamheten 2015
Ordföranden informerade om läget inför tävlingsverksamheten 2015.
Matchspelen och birdieligan blir på samma sätt som 2014.
För veckogolfen diskuteras vissa smärre förändringar, inga stora grepp utan en viss förnyelse
i lagom takt.
Inom Dalagolfen 55+ kommer en viss nyorganisation att ske.
Datum för klubbmatchen mot Leksand är ännu inte fastlagt.
Som nyhet för året nämndes spel på Furudal (i stället för Tällberg) under Siljan Open. Viss
tveksamhet uttrycktes inför detta med hänsyn till bristen på golfbilar i Furudal.
I detta sammanhang redogjordes för de nya medel som kan komma att ställas till oldboys
förfogande genom SISU. C:a 8 000:- finns för utvecklande aktiviteter och styrelsen kommer
till upptaktsmötet med förslag på hur det skall gå till.
§12 Ålandsresan / Mannerheim Cup
Ordföranden informerade att det redan finns 24 anmälningar så Rättvik har i princip inga fler
platser. Anmälningslistan cirkulerades, det kan tillkomma platser via återbud eller om
Leksand inte fyller sin kvot.
§13 Funktionärsuppdrag med mera.
Ordföranden informerade att det kommer att bli likartat som tidigare under det kommande
året. Ordföranden tryckte på att arbetet som funktionär under Rättviksveckan måste få
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prioritet före det egna spelet.
Listor kommer till upptaktsmötet.
§14 GIT och utbildning
Jan-Åke Ekberg informerade att minskningen av antalet GIT-ansvariga till 5 st för
veckogolfen har fungerat bra och det har blivit lättare att upprätthålla kompetensen.
I funktionärsarbetet kan det ibland bli behov av flera som kan mata in scorer etc. De som är
intresserade av att förkovra sig inom GIT kan meddela Jan-Åke så ordnar han ett lämpligt
utbildningspass
§15 Förslag från medlemmar
Några sådana förslag förelåg inte.
§16 Upptaktsmöte måndag 27 april kl 17.00
Veckogolfen beräknas starta 5/5.
§17 Flitigaste spelare och Order of Merit
Årets flitigaste spelare var Yngve Ottoson tillsammans med Åke Rosengren
Order of merit vanns av Mats Friberg.
§18 Prisutdelningar
Prisutdelningar företogs enligt följande:
Matchspel single: 1:a Thomas Lundh 2:a Gogo Sörlin
Matchspel för par: 1:a Gunnar Friberg / Lollo Friberg 2:a Tage Blixt / Ingvar Svensson.
Birdieligan vanns av Åke Mårs.
Stimulanspriset i Olympiagolfen togs av Jan-Åke Ekberg.
Specialpriser utdelades även.
Priser för hole-in-one gick till Åke Emanuelsson, Johnny Eriksson och Leif Lundin. Åke
Mårs fick ett hederspris för sin albatross på 17:e ! (Sannolikt den första i Oldboys historia.)
§19 Övriga frågor
Hans Thors framförde ett tack till styrelsen för årets verksamhet och ett speciellt tack från
spelarna i Falun för det fina bemötandet i klubben.
Eduardo Padilla talade om behov av PR och publicitet i dagens konkurrensutsatta position
för golfbanorna. Artikeln om Mats Friberg i golftidningen anfördes som ett bra exempel.
Ordföranden avslutade med att redogöra för spelreglerna kring det, vid det här laget,
framdukade julbordet.
§20 Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.
Leif Lundin
Ordförande

Bo Appell
Sekreterare

Thomas Lundh
justeringsman

Gogo Sörlin
justeringsman
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