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Stenungsunds Golfklubb
Seniorkommitten

PROTOKOLL
2016-10-03

SENIORERNAS HÖSTMÖTE den 3 oktober 2016

1. Mötets öppnande
Ordföranden Olle Stenström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Olle Stenström valdes som ordförande och Yvonne Rolfsman valdes som
sekreterare.

4. Val av två justerare och rösträknare
Bengt Lagergreen och Jan Johansson valdes till justerare och tillika
rösträknare.

5. Verksamhetsåret 2016

a) Tävlingsverksamheten
Olle Stenström redogjorde för tävlingsverksamheten under året. Denna
finns redovisad i detalj i verksamhetsberättelsen för Seniorkommitten,
Stenungsund GK 2016. Verksamhetsberättelsen godkändes. Denna
bifogas protokollet.

b) Ekonomisk redovisning
Birgitta Angelbäck berättade att vi har god ekonomi, beroende på stort
antal deltagare i våra tävlingar (ca 60 personer). Vi har ett överskott i
kassan på SEK 12900. Även i år bjuds vi därför på lunch vid höstmötet.
Applådpriser har även delats ut under säsongen.
Resultat- och balansrapport bifogas.

c) Revisionsberättelse
Birgitta Angelbäck redogjorde för revisionsberättelsen från vår revisor
Lennart Dahlgren. Bifogas.

6. Ansvarsfrihet för seniorkommitten
Mötet beviljade seniorkommitten ansvarsfrihet.

7. Val av kommlttå för verksamhetsåret 2016
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Val av ordförande
Olle Stenström har avsagt sig återval.
Valberedningen föreslog Lasse Roos. Han valdes.

Val av kassör
Valberedningen föreslog omval av Birgitta Angelbäck. Hon valdes.

Val av övriga ledamöter
Bitte Johansson och Mats Johnsson har avsagt sig återval.
Valberedningen föreslog följande två nya ledamöter:
- Eva Öhlin
- Agneta Fallenius.

Dessa valdes.

Valberedningen föreslog omval av
- Jerker Persson
- Lars Olsson
- Birgitta Angelbäck
- Ingegerd Hertzman
- Yvonne Rolfsman

Dessa valdes.

Val av revisor
Omval föreslogs av Lennart Dahlgren. Han valdes.

Val av valberedning
Nuvarande valberedning Gerd Johansson, Rune Rasmusson och Kurt Dahlin
(sammankallande) föreslogs och omvaldes.

8. Prisutdelning
Höstmötets höjdpunkt var naturligtvis prisutdelningen för årets individuella
prestationer. Prisutdelningarna förrättades av de resp tävlingsansvariga, som
också berättade litet om "sin" verksamhet.

Arets Golfare brutto, Ylva Johansson samt Arets Golfare netto, Yvonne
Sylvan, förärades var sin flaska champagne.

lOrder of Merit tävlingen finns tre priser: 1:a pris (300 kr) gick till Lars Östling,
2:a pris (200 kr) gick till Stig Johansson och 3:e pris (100 kr) gick till Hans
Johansson.
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I Eclectic-tävlingen utdelades 3 priser i varje klass (enligt mall för
måndagstävlingarna), totala prissumman var 1200 kr. Pristagarna var:

A-klassen:
1a: Lars Fors
2a: Sam Engman
3a: Lasse Roos

B-klassen:
1a: Bo Sylvan
2a: Yvonne Sylvan
3a : Barbro Ahlstrand

I Matchspelet segrade Lars Olsson, prispengar 500 kr.

HCP-serien 050+, "klubbar emellan 2016"
Bitte Johansson, lagledare, berättade att vi i år kom på femte plats i
gruppspelet.

HCP-serien H55+, "klubbar emellan 2016"
Bengt Oavidsson, lagledare, berättade att laget slutade fyra i gruppspelet..

I Match mot Lyckorna vann Stenungsund i år.

I Viking Senior Cup kom vi i år sist.

Gunnar Pettersson slog ett slag för seriespel H80.

Läs mer om alla tävlingsresultat för golfåret 2016 på Seniorernas hemsida.

Verksamheten (seriespel 060, 070, H65, H75, H80), hanteras dock inte av
seniorkornmitten.

Även pris för HIO, i form av champagneflaskor, delades ut till
Viveka Berndtsson för HIO på hål 15 samt Lars Saethe för HIO på hål 12.

9. Övriga frågor
Sänkning av spelavgiften från 40 till 20 kr samt diskussion avseende SG-start
vs löpande start, skall tas upp till diskussion på vårmötet 2017.
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Gunnar Pettersson informerade om att 365 medlemmar i klubben är över 65
år, och att många äldre lämnar klubben. Vad kan göras för att förhindra detta
och för att få med dom på måndagstävlingarna?

Avgående ordf Olle Stenström samt kornmitteledamöterna Bitte Johansson
och Mats Johnsson, avtackades med "flaskpaket".

Lasse Roos uppmanade till deltagande i vintertouren - måndag, onsdag och
fredag kl 10.00. Samling kl 09.45.

10. Mötet avslutades.

Vid protokollet
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Verksamhetsberättelse för seniorkommltten, Stenungsund GK 2016

Seniorkommitten har under verksamhetsåret 2016 bestått av:

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Olle Stenström
Mats Johnsson

Yvonne Rolfsman
Birgitta Angelbäck
Jerker Persson
Bitte Johansson
Lars Olsson
Ingegerd Herzman

Seniorernas spel program lades fast på vårmötet 2016. Programmet har omfattat tävlingar
från den 2 maj till den 3 oktober.
Spelprogrammet domineras av måndagstävlingarna och tävlingsformen har i huvudsak varit
slaggolf med shotgunstart. Antalet deltagare vid tävlingarna fortsätter att öka. Genomsnittet
per tävling för hela säsongen har legat på ca 60 deltagare. En liten minskning noterades i
början av augusti. I vårt golfutbyte med andra klubbar spelades två av tävlingarna på Tjörn
(57 deltagare) respektive Gullbringa (58 deltagare).
Årets golfutflykt den 16 juni gick till Läckö Gk (57 deltagare) . För arrangemanget svarade
Bitte och Yvonne.
Vi har i år kunnat glädja oss åt att få spela på en till stora delar "ny" bana. Seniorernas
omdömen av banförändringarna är genomgående mycket positiva. Enligt uppgifter från
kansliet har speltiden också snabbats upp.
Under året har vi kunnat glädja oss åt två HIO (se nedan).

Resultat golfåret 2016

Årets golfare, brutto med 86,8 slag
Årets golfare, netto med 72,6 slag
Order of Merit, med 25 poäng
Ansvarig: Hasse Johansson

Ylva Johansson
Yvonne Sylvan
Lars Östling

Eclectic, A-klassen med 54 slag
B-klassen med 55 slag

Ansvarig: Birgitta Angelbäck

Lars Fors
Bo Sylvan

Matchspelet (28 deltagare)
Ansvarig: Lars Olsson

Lars Olsson
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HIO: Viveca Berntsson på hållS den 7 juni. Lårs Saethe på hål 12 den 4 juli.

HCP~serien 050+, "klubbar emellan 2016": S:e plats i gruppspelet (7 lag)
Ansvarig: Bitte Johansson.
HCP-serien H 55+, "klubbar emellan 2016": 3:e plats i gruppspelet (6 lag)
Ansvarig: Bengt Davidsson.

Match mot Lyckorna (i Stenungsund): Stenungsund segrade.

Viking Senior Cup: 4:e plats (4 klubblag)
Ansvarig: Per Forsström.

Läs mer om resultaten på vår hemsida !

Seniorernas golfsäsong 2016 avslutas formellt efter höstmötet den 3 oktober. Det innebär
inte att golfspelandet upphör. Flera av medlemmarna fortsätter att spela i vår sk
"vintergolf". Mer information om denna kommer att finnas på vår hemsida.

Seniorkommitten tackar alla medlemmar som deltagit i våra tävlingar under säsongen.
Ett stort tack också till alla er som ställt upp med olika arbetsinsatser för golfklubben. Det
gäller vår viktiga fadderverksamhet, bollplockning på ranchen mm.

Välkomna till golfsäsongen 20171
Stenungsund GK
Seniorkommitten oktober 2016

Olle Stenström
Ordförande
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REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknad, utsedd att granska Stenungsund Golfklubbs seniorverksamhet för tiden
2015-10-01 till 2016-09-30 lämnar efter fullgjort uppdrag följande berättelse:

Tillgångar per l oktober 2015 Kassa
Bank
Totalt

3495,00
16171,67
19666,67

Intäkter: tävlingar och cup
Kostnader: priser

övriga kostnader

16823,50
3413,00

20172,60

Årets underskott 6762,10

Ränteintäkter 0,00

Kapital per 30 september 2016 Kassa
Bank
Totalt

3013,70
9890,87
12904,57

Jag har granskat kassörens bokföring, som överensstämmer med föreliggande
verifikationer och förts med god ordning.

Banktillgodohavande och kassa har kontrollerats och överensstämmer med ovanstående.

Då ingen anledning till anmärkning framkommit, föreslås att kassören och övriga styrelsen
beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Ödsmå12016-10-01
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