
Mötesrapport SK 2017-04-04 
_________________________________________________________________ 
 

Rapport från möte med Seniorkommittén, Stenungsunds Golfklubb 
den 4 april 2017 
 
Närvarande: Lasse Roos, Lars Olsson, Yvonne Rolfsman, Birgitta Angelbäck, Ingegerd Hertzman, 
Agneta Fallenius, Jerker Persson, (Eva Öhlin icke närvarande). 

 

Mötets öppnande 
Lasse hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 

Ekonomi 
Birgitta informerade att, efter att ha betalat HCP- serien för herrar och damer (2x1000 kr), 
finns det 60 kr kvar i kassan. Påfyllning i kassan förväntas dock när måndagstävlingarna 
börjar. 
 

Lottningsbibel 
Lars O informerade att ”bibeln” är klar och godkänd av kansliet och styrelsen. Lars skickar 
slutlig version till alla i kommittén. 
 

Lottningslathund 
Ingegerd mailar senaste versionen till alla i kommittén. 
 

Tävlingsprogrammet 
• Jerker gick igenom programmet, och tävlingsledare för de olika tävlingarna utsågs. 

Efter uppdatering lägger Ingegerd programmet på seniorernas hemsida. 
• Nämnas kan att anmälan till matchspel, görs på vanligt sätt i GIT. 
• Vad gäller matchen mot Tjörn 29 maj; mötet beslutade att ha en dam- och en 

herrklass. Av tävlingsavgiften, 50 kr, ska 35% gå till klubbpris och resten till 
individuella priser. 

   
Vårmötet / Frivilligt arbete på banan 

• På vårmötet 19 april kommer, kommer : Christer Hjelm, Ingvar Fjällman, Lasse 
Svensson och Per Forsström, och berättar om behovet av frivilligarbete på banan. 
Idag finns redan en grupp damer ”Gröna Gruppen”, som Ylva Johansson och Majvor 
Bryngelsson har tagit initiativet till. Fler frivilliga behövs dock. 

• Jerker går igenom tävlingsprogrammet, där varje ansvarig redogör för ”sin tävling”. 
• Det kommer inte att bjudas på kaffe på mötet, för dyrt!  
• Vi träffas kl 16 inför vårmötet , för förberedelse. 

 

Övriga frågor 
Utflykt till Koberg den 7 juni; anmälningsavgiften behöver höjas från 500 kr till 550 eller 600 
kr, beslut fattas när vi vet vad bussen kommer att kosta. Ingegerd kontaktar Eva, som har 
begärt in offert från Nordia buss. 
 

Nästa kommittémöte 
Bestämdes till 20 april, kl. 0930. 
 

Avslutning 
Lasse tackade för dagens möte och visat intresse. 
 

 
För rapporten 
Yvonne Rolfsman  2017-04-04 


