Rättviks Oldboys Golf
Årsmöte 2012
Tid:

fredagen den 30 november 2012, kl. 17.00 – 18.00

Plats:

golfrestaurangen

Närvarande: (40 st)
Ahlgren Ingemar
Bengtsson Fred
Ekström Hans
Friberg Lollo
Holmquist Stig
Landstedt Lars
Lundh Thomas
Nord Calle
Olsson Marc
Prytz Bengt
Spegel Bengt
Sörlin Goggo
Thors Hans
Westlund Billy

Andersson Tommy
Carlsson Sven
Emanuelsson Sven-Erik
Hellén Torbjörn
Iredahl Gunnar

Appell Bo
Ekberg Jan-Åke
Eriksson Rolf
Hindriks Lars
Johansson Torsten

Larsson Åke
Mårs Åke
Nyberg Kaj
Ottosson Yngve
Siggstedt Christer
Stadler Werner
Tegnér Kurt
Tranelid Ingemar

Lindqvist Lennart
Nilsson Bengt-Inge
Nyström Kjell
Pettersson Åke
Sjögren Berndt
Svensson Ingvar
Tholén Arne
Waldemark Göran

§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 Ingemar Tranelid till ordförande.
§4 Val av sekreterare för mötet
Mötet beslöt att välja Bo Appell till sekreterare.
§5 Val av justeringsmän
Mötet beslöt att välja Werner Stadler och Sven Carlsson att tillsammans med ordföranden
justera årsmötesprotokollet.
§6 Verksamhetsberättelsen
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för 2012, som lades till handlingarna utan
ytterligare kommentarer.
§7 Kassarapport / Revisionsrapport
Jan-Åke Ekberg föredrog kassarapporten och kommenterade vissa skillnader gentemot
föregående år och budget. Torbjörn Helén föredrog revisionsrapporten.
Mötet beslöt, på revisorns förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det, så gott som,
gångna verksamhetsåret
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Båda rapporterna godkändes och lades till handlingarna.
§8 Valberedningens förslag till styrelse.
Till ordförande för verksamhetsåret föreslogs Leif Lundin, vilken förklarat sig villig att åta
sig uppdraget. Mötet valde Leif Lundin.
Till styrelsemedlemmar för två år föreslogs omval av Bo Appell och Lars Hindriks. Dessa
valdes av mötet.
Till revisor för verksamhetsåret förelogs Torbjörn Helén. Han valdes av mötet.
§9 Val av valberedning för verksamhetsåret..
Till valberedning föreslogs och valdes Ingemar Tranelid och Thomas Lundh.
§10 Dalagolfen +55
Behandlades i verksamhetsberättelsen och ytterligare kommentarer fanns ej.
§11 Tävlingsverksamheten 2013
Lars Hindriks informerade om tävlingsverksamheten.
Tisdags- och torsdagsgolfen. Anmälningstiden blir framflyttad till kl 13 för att bättre passa
kansliets arbetstider. En tydligare beskrivning av hur tävlingsledare och GIT- ansvarig delar
på arbetet skall upprättas.
Matchspelen kommer att bli på samma sätt som 2012.
Dalagolfen. Den klubb som arrangerar finaltävlingen, 2013 är det Dalsjö, organiserar
tävlandet. I arbetsgruppen ingår Torbjörn Helén från oss.
Klubbmatchen mot Leksand spelas 5/6 och Mannerheim Cup går 27-29/5.
Spelet med damerna bör ske så det inte kolliderar med veckogolfen. Förslag presenteras vid
upptaktsträffen.
Birdieligan blir på samma sätt som tidigare.
§12 Ålandsresan / Mannerheim Cup
Lars Hindriks informerade och en preliminär anmälningslista cirkulerades. Totalt är nu 22
spelare preliminärt anmälda.
§13 Fuktionärsuppdrag med mera.
Lars Hindriks informerade.
I årets funktionärsuppdrag kommer ytterligare en tävling att ingå, RM.
För övrigt på samma sätt som tidigare år. Listor kommer till upptaktsmötet.
Städning och pantning blir p.s.s. Som 2012. Listor kommer till upptaktsmötet.
Eftersom golfvärdar inte längre anses behövas har en överenskommelse med klubben
träffats att oldboys skall delta i arbetet på anläggningen. Det beräknas uppgå till c:a en halv
arbetsdag per person. En lista cirkulerades där intresserade kunde anmäla sig.
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Ersättningen från klubben till oldboys påverkas inte av denna förändring
§14 GIT och utbildning
Jan-Åke informerade att antalet personer som skall fungera som GIT- ansvariga har
reducerats för att skapa mera kontinuitet i arbetet. De utsedda har informerats och en ny
omgång med utbildning kommer att ske under våren.
§15 Förslag från medlemmar
Ett förslag om ändrat arbetssätt på veckogolfen hade inkommit från Calle Nord.
Det gällde hur tävlingsledaren skall få rimlig tid för förberedelse av sitt eget spel.
Mötet fann förslaget motiverat och beslöt att styrelsen till upptaktsmötet förbereder en
skrivning av reglerna för detta.
§16 Upptaktsmöte
Upptaktsmötet 2013 blir 18/4.
§17 Flitigaste spelare och Order of Merit
Behandlades i verksamhetsberättelsen och ytterligare kommentarer fanns ej.
§18 Prisutdelningar
Prisutdelningar företogs enligt följande:
Matchspelet single: 1:a Leif Lundin 2:a Leif Andersson
Matchspelet för par: 1:a Gunnar Friberg / Lollo Friberg 2:a Berndt Sjögren / Hasse
Ekström.
Birdieligan vanns av Marc Olsson. Eftersom Marc också skänkt hederspriset överlämnade
han det till tvåan Lars Hindriks.
Kassörens hederspris för enastående prestationer utdelades till Kurt Tegnér, som under en
veckotävling gjorde 17 poäng på hål 1-4.
§19 Övriga frågor
Jan-Åke Ekberg tackade avgående Ingemar Tranelid för hans insatser som ordförande under
året och överlämnade en gåva.
§20 Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Ingemar Tranelid
Ordförande

Bo Appell
Sekreterare

Werner Stadler

Sven Carlsson
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justeringsman

justeringsman
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