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Rapport från möte med Seniorkommittén, Stenungsunds Golfklubb
den 12 januari 2016

Närvarande:  Olle Stenström, Bitte Johansson, Lars Olsson, Yvonne Rolfsman, Jerker Persson, 
Birgitta Angelbäck, Ingegerd Hertzman.

1. Mötets öppnande
Olle hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3. Senaste rapporten
Vi gick igenom den senaste mötesrapporten från 27 oktober 2015. Inget fanns att erinra mot 
den. Den godkändes.

4. Ekonomin
Birgitta informerade att ekonomin är fortsatt god och visar ett överskott. Detta beror till stor 
del på att deltagandet i våra måndagstävlingar är stort. (75% av tävlingsavgiften går till priser
och resterande 25% blir ett överskott och med fler deltagande blir naturligtvis överskottet 
större. 

5. Tävlingsprogram
Förslag på tävlingsprogram för kommande säsong presenterades av Jerker.
Programmet diskuterades, en del förändringar föreslogs. Jerker stämmer av med Krister och 
Annika angående klubbens övriga tävlingsprogram. Seniorernas program fastställt på nästa 
möte, då även tävlingsledare skall fastställas. 

Olle kontaktar Lyckorna angående intresse för lagtävling klubbarna emellan, den 15/8.

Vårens utflykt bestämdes till 16 juni. Bitte och Yvonne undersöker tänkbara resmål.

6. Tid för vårmötet
Datum fastställdes till 20 april, kl 17.00

7. Nästa möte bokades till den  29 mars, kl. 10.00. (Ingegerd har den grannlaga uppgiften att 
fixa kaffe).

8. Övriga frågor
 Alla ombeds gå in och läsa tävlingsbestämmelser, som ligger på klubbens 

hemsida/Seniorer. Beslut om ev ändringar på nästa möte.
 Birgitta informerade om regelkurs som äger rum i Stenungsund 7/2, kl 0900-

1700, med fortsättning på Forsbacka, Åmål, 20/2, kl 0900-1600. Olle skickar 
info. Om någon i kommittén önskar delta står klubben för kurs- och 
litteraturkostnaden.

 Angående klassindelning bestämdes prel att ha kvar nuvarande två klasser, A 
och B. Damer och herrar spelar tillsammans. Ålder för herrar för att tillåtas 
spela från tee 50, blir från 70 år.

9. Mötet avslutades.

För rapporten
Yvonne Rolfsman


