Rättviks Oldboys Golf
Årsmöte 2018
Tid:

onsdagen den 5 december 2018, kl. 17.00 – 18.30

Plats:

golfklubbens konferenslokal

Närvarande: (43 st)
Ahlgren Ingemar
Appell Bo
Blom Mats
Eriksson Johnny
Eriksson Gunnar
Friberg Gunnar
Granzell Stig
Hellén Torbjörn
Johansson Torsten
Liljegren Bo
Lundin Leif
Nilsson Rolf
Ollas Hans
Ottosson Yngve
Waldermark Göran

Andersson Tommy
Björklund Hans
Ekberg Jan-Åke
Eriksson Rolf
Engqvist Jan-Erik
Friberg Lollo
Grapensson Lars
Hindriks Lars
Jonsson Jan
Lindquist Lars
Mårs Åke
Nyström Benny
Olsson Arne
Rosengren Åke

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

§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
Ulf Haak 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 Lollo Friberg och Lars Grapensson att tillsammans
med ordföranden justera årsmötesprotokollet.
§6 Verksamhetsberättelse 2018
Ordföranden förhörde sig om frågor/kommentarer till verksamhetsberättelsen för 2018.
Inga invändningar framfördes.
Berättelsen, som tidigareskickats till mötesdeltagarna, lades till handlingarna utan ytterligare
kommentarer.
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§7 Kassarapport / Revisionsrapport /Ansvarsfrihet
Torsten Johansson redogjorde för ekonomin och styrelsens målsättning att avsluta
räkenskapsåret med en tillräckligt kassabehållning så att den tillträdande styrelsen skulle
kunna koncentrera sig på verksamheten utan bekymmer för ekonomin.
Den tidigare utsända årsredovisningen och kassarapporten godtogs utan kommentarer från
mötet.
I revisorn Thomas Lundhs frånvaro föredrog Torsten Johansson även revisionsberättelsen.
Revisorn hade inte något att erinra mot styrelsens sätt att sköta ekonomin.
Mötet beslöt, i enlighet med revisorns förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.
§8 Formellt beslut om samgående med damerna till en HD55+ sektion
Ordföranden redogjorde för bakgrunden och avsikten att från årsskiftet 2018/2019 arbeta
med en gemensam styrelse och en gemensam ekonomi för både damer och herrar.
Benny Nyström frågade om inte åldersgränsen skulle sänkas till 50+ som man tillämpar på
flera klubbar i länet. Mötet bedömde inte detta som önskvärt eller nödvändigt.
Mötet beslöt därför att ett samgående skall ske som beskrivits.
§9 Valberedningens förslag till styrelse
Till ordförande för verksamhetsåret 2019 föreslogs Ulf Haak. Han valdes av mötet.
Till styrelsen föreslog valberedningen val av Lisa Kallur och Inger Karlsson som ersättare
för Kent Andersson och Torsten Johansson
Det framkom då att damernas valberedning på sitt kommande årsmöte hade för avsikt att
föreslå andra damer.
Mötet beslöts därför, efter en viss diskussion, att avstå från att rösta i frågan och därmed
undvika en situation med motstridiga beslut som skulle kunna framtvinga ytterligare möten.
Därmed kan damerna välja två nya medlemmar på sitt årsmöte.
Som suppleant på ett år föreslogs Lars Hindriks.
Mötet beslöt enligt valberedningens förslag.
Till revisor för verksamhetsåret 2019 föreslogs Thomas Lundh. Han valdes av mötet.
§10 Val av valberedning för verksamhetsåret 2019
Till valberedning för verksamhetsåret valdes Tommy Andersson och Christer Gellerstam.
§11 Planering i stort för 2019
Lars Hindriks redogjorde för tävlingsupplägget.
Spelprogrammet är omfattande och inga nya tillskott är planerade. Verksamheten kommer
att i stort bli likada n som 2018, med tillägget att det kan bli vissa justeringar av
kvalificeringen till Oldboys Champ.
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Prisutdelningarna har fungerat bra. Vissa mötesdeltagare ville ha tillbaka
ombudsmöjligheten men mötet beslöt att fortsätta med förbud mot ombud,
Mannerheim Cup kommer att gå av stapeln med Dalsjö som tredje part och här är det
Leksand som bjuder in och håller i taktpinnen.
Förhoppningsviskan vi få till stånd en Ryder Cup mot Leksand, det är en rolig tävling som
tyvärr blev inställt 2018
§12 Planerade resor
Rolf Erikssson berättade att han skall försöka få till en utflykt till Klövsjö även 2019, om
inget oförutsett inträffar.
Ulf Haak kommer att anordna en resa för Oldboys Challenge även i 2019. Resmålet är ännu
inte klart men deltagarantalet kommer att begränsas till 16. Först till kvarn gäller.
§13 Funktionärsuppdrag mm:
Bo Appell redogjorde för de förändringar som kommer att ske i funktionärsverksamheten.
Ribborna försvinner och ersätts av den elektroniska tavlan i scoreboarden, därigenom kan
bemanningen minskas radikalt där. Det behövs ingen kurir mellan 10:ans tee och
scoreboarden. Damerna kommer med friska krafter och skall delta i arbetet.
Arbetspassen kan till viss del göras kortare och bekvämare.
Ersättningen från klubben blir oförändrad och dessutom får HD55+ ett belopp som skall
användas till fika/lunch under arbetspasset.
Rörande sophanteringen har klubben strukturerat papperskorgarna och skall utarbeta en
instruktion med en färdväg för att effektivisera arbetet.
Pantningen kommer att förändras så att HD55+ inte längre behöver stå och lämna in
enskilda burkar / flaskor. Inlämning kommer att ske säckvis.
§14 Prisutdelningar, bl a Flitigaste spelare och Order of Merit
Bo Appell delade ut hedersbetygelser.
Flitigaste spelare:
1/ Åke Mårs
2/ Lars Lindquist
3/ Åke Rosengren

35 starter
34
33

Order of Merit:
1/ Mats Friberg
2/ Ulf Haak
3/ Åke Mårs
Flest segrar:
Gunnar Friberg
Mats Friberg
Ulf Haak
Åke Mårs
Kerstin Nyström
hade alla 3 segrar och delar förstaplatsen
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Leif Lundin, som även sponsrat birdieligan, delade ut priset till Göran Waldermark som med
32 birdies var en överlägsen vinnare.
§15 Förslag från medlemmar
Några förslag från medlemmar hade inte kommit styrelsen tillhanda.
§16 Övriga frågor
Som en övrig fråga togs upp man skall tillåta digitala scorekort, det förekom bl a på
Dalagolfen att spelare var inloggade på GIT och registrerade sin score under spelets
gång.
Bör utredas om detta skall tillåtas.
Marc Olsson komplimenterade Ulf Haak och styrelsen för ett bra arbete och en välskött
verksamhet. Mötet tackade styrelsen med en applåd.
Ulf Haak överräckte blommor till de avgående styrelseledamöterna och tackade för deras
insatser.
§17 Upptaktsmötet 2019,torsdag 11 april kl 17.00
Ordföranden meddelade att mötet medvetet lagts tidigare än i fjol, i förhoppning om en lång
säsong.
§20 Mötet avslutas
Efter att Lars Hindriks redogjort för spelreglerna kring det framdukade julbordet avslutade
ordföranden mötet.

Ulf Haak
Ordförande

Bo Appell
Sekreterare

Lollo Friberg
justeringsman

Lars Grapensson
justeringsman
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