Rättviks GK 55+ sektionen
Årsmöte 2019
Tid:

torsdagen den 5 december 2019, kl. 17.00 – 18.30

Plats:

Sjurbergs bystuga

Närvarande: (54 st)
Ahlgren Ingemar
Angantyr Åke
Björklund Hans
Ekberg Jan-Åke
Eriksson Viviann
Friberg Gunnar
Gellerstam Christer
Grapensson Lars
Hedh Kerstin
Hellén Torbjörn
Johansson Hans
Kallur Anders
Karlsson Lennart
Lindqvist Lennart
Lundh Thomas
Nalén Åke
Ollas Hans
Rosengren Åke

Andersson Inga Britt
Appell Bo
Blom Mats
Engholm Roger
Forselius Staffan
Friberg Lollo
Gellerstam Yvonne
Stefan Green
Hedlund Christer
Hindriks Eva
Johansson Torsten
Kallur Lisa
Landstedt Lars
Lundin Leif S
Michanek Elisabeth
Nilsson Rolf
Persson Mats
Tång Lindqvist Hjördis

Andersson Tommy
Appell Margareta
Carles Jan
Eriksson Johnny
Fredriksson Gert
Friberg Mats
Granzell Helena
Haak Ulf
Hedlund Nina
HindriksLars
Jonsson Jan
Karlsson Inger
Lindquist Lars
Lundin Marianne
Mårs Åke
Nyström Benny
Piehl Elisabet
Wikzell Karin

§1 Mötet öppnas
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2 Godkännande av förslaget till dagordning
Det förslag till dagordning som ordföranden skickat ut per e-mail 3/12 godkändes.
§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 två justeringsmän
Mötet beslöt att som justeringsmän välja Mats Blom och Hans Ollas att tillsammans med
ordföranden justera årsmötesprotokollet.
§6 Verksamhetsberättelse 2019
Ordföranden förhörde sig om frågor/kommentarer till verksamhetsberättelsen för 2019 som
tidigare skickats ut till mötesdeltagarna.
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Inga invändningar eller synpunkter framfördes.
Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§7 Kassarapport / Revisionsberättelse /Ansvarsfrihet
Rörande årsredovisningen och kassarapporten restes frågor angående avvikelsen mellan
utgående balans 2018 och ingående balans 2019. Kassören redogjorde för hur skillnaden
uppkommit genom att vissa kostnaderna från december 2018 bokförts först i slutet
verksamhetsåret
På frågan om kostnader och intäkter för Dalagolfen redogjordes hur dessa kommit till 55+
via golfklubben.
På frågan om kostnaderna för samkväm redogjordes för vad dessa bestod av.
Den tidigare utsända årsredovisningen och kassarapporten godtogs och lades till
handlingarna.
Thomas Lundh föredrog revisionsberättelsen. Revisorn hade inte något att erinra mot
styrelsens sätt att sköta ekonomin och den övriga verksamheten.
Mötet beslöt, i enlighet med revisorns förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.
§8 Formellt beslut om styrelsens bemanning.
Ordföranden redogjorde för bakgrunden till förslaget att inför 2020 ändra till att ha sex
ordinarie ledamöter istället för fem + en suppleant som tidigare.
Mötet beslöt enligt förslaget.
§9 Valberedningens förslag till styrelse
Till ordförande för verksamhetsåret 2020 föreslog valberedningen Ulf Haak.
Han valdes av mötet.
Till styrelsen föreslog valberedningen val av TobjörnHellén och Inger Karlsson på två år
som ersättare för Rolf Nilsson och Marianne Lundin.
Till styrelsen föreslog valberedningen även val av Lars Lindquist på ett år som ersättare för
Bo Appell.
Dessa valdes av mötet.
Valberedningens förslag till revisor för verksamhetsåret 2020 var omval av Thomas Lundh.
Han valdes av mötet.
§10 Val av valberedning för verksamhetsåret 2020
Till valberedning för verksamhetsåret valdes Inga Britt Andersson och Christer Gellerstam.
§11 Planering i stort för 2020
Ordföranden redogjorde för tävlingsupplägget.
Spelprogrammet är omfattande. Verksamheten kommer att i stort bli likadan som 2019, med
tillägget av en ny fyradagars tävling torsdag till söndag med cut efter tre dagar och finalspel.
Ordföranden redogjorde för upplägget av denna unika tävling.
Det föreligger en viss osäkerhet rörande Dalagolfen 2020.
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Då frågan kom upp beslöt mötet att herrar inte heller fortsättningsvis får deltaga i
måndagsgolfen där för övrigt starten nu flyttas fram till kl 14.
Det kommar att behövas en ny sponsor till birdieligan då Leif Lundin drar sig tillbaka 2020.
§12 Planerade resor
Rolf Erikssson, som var förhindrad att närvara vid mötet, har informerat styrelsen att han har
för avsikt att köra en Fjälltour i Klövsjö även 2020.
Ulf Haak kommer att anordna en resa för Oldboys Challenge även i 2020, men denna gång
blir det på försäsongen Resmålet är ännu inte officiellt. Deltagarantalet kommer att
begränsas på samma sätt som tidigare och i första hand kommer de tidigare deltagarna
erbjudas.
§13 Funktionärsuppdrag mm:
Ordföranden meddelade att upplägget för funktionärsarbetet ovh städningen kommer att bli
samma inför 2020.
Det kommer att erfordras någon slags skärpning av städrutinerna, det har krånglat några
gånger under året. Det kan också bli så att klubben vill ta över detta med egen personal.
§14 Prisutdelningar, bl a Flitigaste spelare och Order of Merit
Bo Appell delade ut hedersbetygelserna
Flitigaste spelare:
1/ Hans Jax
37starter
2/ Åke Mårs
34
3/ Lollo Friberg
33
med måndagsgolfen inräknad har även Karin Wikzell 33 starter
Order of Merit:
1/ Lollo Friberg
2/ Ulf Haak
3/ Åke Mårs
Flest segrar:
Hans Bloom 3 segrar
Lisa Kallur, Lollo Friberg, Åke Mårs 2 segrar
§15 Förslag från medlemmar
Några förslag från medlemmar hade inte kommit styrelsen tillhanda.
§16 Övriga frågor
Thomas Lundh informerade om det nya handicapsystemet som skall börja gälla 1/3 2020
och som kommer att leda till en omfattande justering av spelarnas handicap.
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Hans Ollas tog upp den gamla frågan om prisutdelningarna. Styrelsen tar upp detta vid ett
lämpligt tillfälle.
Ulf Haak överräckte blommor och minnesgåva till de avgående styrelseledamöterna och
tackade för deras insatser.
§17 Mötet avslutas
Efter att Lars Hindriks redogjort för spelreglerna kring maten och drycken avslutade
ordföranden mötet.
Mötesdeltagarna tackade för mötet med en applåd.

Ulf Haak
Ordförande

Bo Appell
Sekreterare

Mats Blom
justeringsman

Hans Ollas
justeringsman
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