Rättviks Oldboys Golf
Årsmöte 2016
Tid:

fredagen den 9 december 2016, kl. 17.00 – 18.00

Plats:

golfklubbens konferenslokal

Närvarande: (39 st)
Ahlgren Ingemar
Angantyr Åke
Ekberg Jan-Åke
Eriksson Rolf
Friberg Gunnar
Gellerstam Christer
Hindriks Lars
Landstedt Lars
Lundin Leif
Nalén Åke
Nyström Kjell
Pettersson Åke
Tranelid Ingemar

Andersson Leif
Björklund Hans
Ekström Hans
Eriksson Johnny
Friberg Mats
Granzell Stig
Johansson Torsten
Lindquist Lars
Mattsson Ulf
Lindrot Hans
Olsson Marc
Rosengren Åke
Thors Hans

Andersson Tommy
Blixt Tage
Engholm Roger
Blom Mats
Friberg Lollo
Haak Ulf
Jonsson Jan
Lindqvist Lennart
Mårs Åke
Hellén Torbjörn
Ottosson Yngve
Sjögren Berndt
Waldermark Göran

Ordföranden inledde mötet med en parentation och tyst minut för Stig Holmqvist, Ingvar Svensson
och Krister Siggstedt vilka avlidit under året.
§1 Mötet öppnas
Ordförande hälsade välkommen och gjorde en egen tolkning av Göran Zackrissons krönika i
senaste numret av Svensk Golf med rubriken Du blir aldrig gammal och öppnade därefter
mötet.
§2 Förslag till dagordning
Det förslag till dagordning som ordföranden skickat till mötesdeltagarna per email 6/12
fastställdes.
§3 Val av ordförande för mötet
Leif Lundin valdes till ordförande för mötet.
§4 Val av sekreterare för mötet
Lars Hindriks valdes till sekreterare for mötet.
§5 Val av justeringsmän
Mötet beslöt att som justeringsmän välja Åke Nalén och Tage Blixt att tillsammans med
ordföranden justera årsmötesprotokollet.
§6 Årsberättelse
Ordföranden föredrog översiktligt årsberättelsen för 2016. Berättelsen, som delades ut till
mötesdeltagarna vid mötet, lades till handlingarna utan ytterligare kommentarer.
§7 Kassarapport / Revisionsrapport /Ansvarsfrihet
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Jan-Åke Ekberg föredrog översiktligt resultatrapporten för 2016, vilken tidigare skickats ut
till mötesdeltagarna, och kommenterade vissa smärre avvikelser gentemot budget.
Leif Lundin föredrog revisionsrapporten, då revisor Thomas Lundh inte kunde närvara.
Revisorn hade inte 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 föreslogs Leif Lundin. Han valdes av mötet.
Till styrelsen föreslog valberedningen omval av en ledamot Bo Appell som stod i tur att
avgå samt nyval av Ulf Haak. Som suppleant på ett år föreslogs Lars Hindriks .
Mötet beslöt enligt valberedningens förslag.
Till revisor för verksamhetsåret föreslogs Thomas Lundh. Han valdes av mötet.
§9 Val av valberedning för verksamhetsåret 2017
Till valberedning för verksamhetsåret föreslogs och valdes Tommy Andersson och Christer
Gellerstam.
§10 Budget 2017
Budgeten, som delades ut till mötesdeltagarna, presenterades av Jan-Åke Ekberg. På
samma sätt som inför 2016 förväntas en förlust, nu på c:a 9 000 kr. Med hänsyn till den goda
kassabehållningen bedömer styrelsen en sådan förlust som rimlig.
Budgeten accepterades av mötet.
§11 Tävlingsverksamheten 2017
Ordföranden informerade om tävlingsverksamheten 2017.
Matchspelen och birdieligan blir på samma sätt som 2016.
För veckogolfen 2017 införs vissa förändringar, bl.a kommer start under 4 torsdagar i juli att
ske kl. 13.00. I övrigt inga stora grepp utan en viss förnyelse i lagom takt.
Inom Dalagolfen 50+ var lite oklart inför 2017, mer information ges vid upptaktsmötet.
Torsdagsmästaren kommer 2017 i samma form som tidigare.
I detta sammanhang redogjordes för användningen av de nya medel som kan komma att
ställas till oldboys förfogande genom SISU. Det slutliga beloppet är inte klart men avsikten
är att alla skall få chansen till en avrostningsövning ( c:a 1 tim) i Magnus golfstudio under
april. Styrelsen återkommer med mer information om detta.
Rolf Eriksson förklarade sig villig att arrangera en sjätte upplaga av fjällgolfen i Klövsjö.
Datum är inte klart, men sannolikt mitten av juli som det varit tidigare.
Ulf Haak föredrog ett koncept för en golfresa till Irland i september och delade ut
information om resan.
§12 Ålandsresan / Mannerheim Cup
Blir 2017 den 29-31maj, banan och hotell är förvarnade men något slutligt pris finns inte
ännu. Några lediga platser finns och möjlighet att anmäla sig vid mötet fanns. I slutet på
januari skall det definitiva arrangemanget och anmälningarna vara klart.
§13 Funktionärsuppdrag med mera.
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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
prioritet före det egna spelet.
Många får vara beredda att ta på sig två funktionärsuppdrag och ett städpass, men de flesta
klarar sig med ett plus ett arbetspass.
Listor kommer till upptaktsmötet.
Vid sidan av uppdragen med städning och som tävlingsfunktionär skall oldboys delta i vissa
arbeten på anläggningen.
§ 14 Förslag från medlemmar
Några sådana förslag förelåg inte.
§15 Upptaktsmöte
Upptaktsmötet för säsongen 2017 planeras till torsdagen den 27 april
Veckogolfen beräknas starta 2/5.
§16 Flitigaste spelare och Order of Merit
Årets flitigaste spelare var Tage Blixt 37 starter
Order of merit vanns av Göran Waldermark 1660 poäng.
Flest segrar tog Arne Ohlson 4 st.
§17 Prisutdelningar
Prisutdelningar företogs enligt följande:
Matchspel single: 1:a Tommy Andersson 2:a Gert Norrgårds
Matchspel för par: 1:a Jan-Åke Ekberg/Lars Hindriks 2:a Torbjörn Hellén/Bo Andersson
Birdieligan vanns av Tage Blixt.
Torsdagsmästare blev Tage Blixt som fick hjälp av ordförande att sätta på sig den
eleganta jacka som utgjorde pris.
§18 Övriga frågor
Hans Thors framförde ett tack till styrelsen för årets verksamhet och påpekade speciellt den
trevliga sociala samvaron som finns inom oldboys.
Ordföranden avslutade med att redogöra för spelreglerna kring det, vid det här laget,
framdukade julbordet.
§19 Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Leif Lundin
Ordförande

Lars Hindriks
Sekreterare

Tage Blixt
justeringsman

Åke Nalén
justeringsman
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