Rättviks Oldboys Golf
Årsmöte 2017
Tid:

onsdagen den 6 december 2017, kl. 17.00 – 18.30

Plats:

golfklubbens konferenslokal

Närvarande: (37 st)
Andersson Kent
Appell Bo
Blom Mats
Eriksson Johnny
Friberg Gunnar
Gellerstam Christer
Hellén Torbjörn
Johansson Torsten
Liljegren Bo
Lundin Leif
Nilsson Rolf
Ottosson Yngve
Waldermark Göran

Andersson Tommy
Björklund Hans
Ekberg Jan-Åke
Eriksson Rolf
Friberg Lollo
Granzell Stig
Hindriks Lars
Jonsson Jan
Lindquist Lars
Mårs Åke
Nord Calle
Rosengren Åke

Angantyr Åke
Blixt Tage
Engholm Roger
Fredriksson Gert
Friberg Mats
Haak Ulf
Johansson Hans
Karlsson Lennart
Lindqvist Lennart
Nalén Åke
Nyström Kjell
Thors Hans

Ordföranden inledde mötet med en parentation och tyst minut för Gogo Sörlin, Hasse Ekström, Kurt
Jenschke och Ulf Drakenberg vilka avlidit under året.
§1 Mötet öppnas
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2 Förslag till dagordning
Det förslag till dagordning som ordföranden skickat till mötesdeltagarna per e-mail 3/12
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 Tage Blixt och Åke Nalén att tillsammans med
ordföranden justera årsmötesprotokollet.
§6 Årsberättelse
Ordföranden föredrog årsberättelsen för 2017. Berättelsen, som tidigare skickats till
mötesdeltagarna, lades till handlingarna utan ytterligare kommentarer.
§7 Kassarapport / Revisionsrapport /Ansvarsfrihet
Jan-Åke Ekberg föredrog resultatrapporten för 2017, vilken tidigare skickats ut till
mötesdeltagarna, och kommenterade vissa avvikelser gentemot budget.
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På Torbjörn Helléns fråga varför SISU-pengarna inte visas i resultatrapporten förklarade
Leif Lundin att dessa hanteras av huvudstyrelsen.
I revisorns frånvaro föredrog Jan-Åke även revisionsrapporten som inte hade något att erinra
mot styrelsens sätt att sköta ekonomin.
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 2018 föreslogs Ulf Haak. Han valdes av mötet.
Till styrelsen föreslog valberedningen val av Kent Andersson och Rolf Nilsson på två år och
Torsten Johansson på ett år.
Som suppleant på ett år föreslogs Lars Hindriks.
Mötet beslöt enligt valberedningens förslag.
Till revisor för verksamhetsåret 2018 föreslogs Thomas Lundh. Han valdes av mötet.
§9 Val av valberedning för verksamhetsåret 2018
Till valberedning för verksamhetsåret valdes Tommy Andersson och Christer Gellerstam.
§10 Budget 2018
Budgeten, som skickats ut till mötesdeltagarna i förväg, presenterades av Jan-Åke Ekberg.
På samma sätt som inför 2017 förväntas en förlust, nu på c:a 9 500 kr. Med hänsyn till den
goda kassabehållningen bedömer styrelsen en sådan förlust som rimlig.
Budgeten accepterades av mötet.
På Bo Liljegrens fråga hur länge kassan räcker för att klara av stora förluster varje år
svarade Jan-Åke att lägre än den budgeterade nivån för slutet av 2018 bör kassan inte bli.
På Torsten Johanssons fråga om styrelsen gör en formell kassaflödesbudget svarade Jan-Åke
att det gör den inte men att olikheterna i flödet av inbetalningar/utbetalningar ändå beaktas.
På Yngve Ottossons fråga hur länge arvodet 25 000 kr som oldboys får av golfklubben för
sitt arbete varit oförändrat blev svaret minst 7 år. Ulf Haak utbad sig att han och den nya
styrelsen skall ta en diskussion med klubben om detta.
§11 Tävlingsverksamheten 2018
Den nyvalde ordföranden Ulf Haak informerade i grova drag om tävlingsverksamheten
2018 enligt dagordningens lista. Ulf inbjöd mötesdeltagarna att komma med egna förslag
och kommentarer som kan beaktas inför upptaktsmötet.
En nyhet för året är att damerna kommer att delta i matchspelen på lika villkor dvs det kan
bli både mixade och rena damlag i partävlingen.
Torbjörn Hellén redogjorde för läget med Dalagolfen inför säsongen och de ändringar som
sannolikt kommer. Inte helt klart än eftersom alla klubbar inte skrivit på överenskommelsen.
Utformningen av birdieligan diskuteras fortfarande.
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§12 Ålandsresan / Mannerheim Cup / Klövsjö / Rättvik Oldboys Challenge
Intresset för Mannerheim Cup har varit i dalande i synnerhet i Leksand och det har därför
överenskommits med Dalsjö att även de skall deltaga. Det blir 16 man från varje klubb.
Anmälningslista cirkulerades.
Rolf Erikssson skall försöka få till en utflykt till Klövsjö även 2018, viss osäkerhet eftersom
hotellet håller på att byta ägare.
Ulf redogjorde för upplägget runt Rättvik Oldboys Challenge som 2018 går av stapeln i
Skottland. Lediga platser finns och en anmälningslista cirkulerades.
§13 Funktionärsuppdrag med mera.
Ordföranden informerade att det kommer att bli likartat som tidigare under det kommande
året men sannolikt kommer ribborna att ersättas av en bildskärm
Listor kommer till upptaktsmötet.
Vid sidan av uppdragen med städning och som tävlingsfunktionär kommer oldboys delta i
vissa arbeten på anläggningen.
Mats Friberg efterlyste en bättre organisation av funktionärsarbetet 2018 så att arbetspassen
under golfveckan blir rimligt långa istället för kl7-19 som det blev i vissa fall i år.
§14 Förslag från medlemmar
Några förslag från medlemmar hade inte kommit styrelsen tillhanda.
§15 Upptaktsmötet torsdag 26/4
Mötet blir som aviserat kl 17.00 torsdag 26:e april i golfklubben konferenslokal.
§16 Flitigaste spelare och order of merit
Årets flitigaste spelare var Tage Blixt med 35 starter.
Order of merit vanns av Mats Friberg på 1410.
Göran Waldermark hade flest vinster, tre st.
§17 Prisutdelningar
Prisutdelningar företogs enligt följande:
Matchspel single:

1:a Kenneth Sjöblom

2:a Gunnar Friberg

Matchspel för par:

1:a Lennart Karlsson Johnny Eriksson
2:a Gert Fredriksson / Conny Lindqvist

Birdieligan vanns av Rune Back
Torsdagsmästare blev Ulf Haak som fick hjälp av sin föregångare på ordförandeposten Leif
Lundin att sätta på sig den eleganta jacka som utgjorde pris.
Leif Lundin fick motta vinflaskan som torsdagsmästare i september
Studiotouren har dragit igång och november månads segrare blev Gunnar Friberg.
§19 Övriga frågor
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Några övriga frågor förelåg inte.
Ulf Haak framförde ett tack till de avgående styrelseledamöterna och tackade för förtroendet
att utses till ordförande trots sin korta tid i klubben.
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

Tage Blixt

Åke Nalén
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