
Mötesrapport SK 2016-10-04
_________________________________________________________________

Rapport från möte med Seniorkommittén, Stenungsunds Golfklubb
den 4 oktober 2016

Närvarande: Lasse Roos, Lars Olsson, Yvonne Rolfsman, Jerker Persson, Birgitta Angelbäck, 
Ingegerd Hertzman (Agneta Fallenius icke närvarande)

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

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

Val av vice ordförande för kommittén
Lars Olsson valdes till vice ordförande

3. 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. Noteras skall att Birgitta har attesträtt/tillgång till seniorkommitténs konto!

4. Tävlingar
Följande frågor diskuterades:

 Ev ha 2 klasser i matchspelet, svårt för låg hcp att möta hög hcp.
 Lite roligare tävlingar, vi funderar och kollar på vad andra klubbar gör, för att få lite 

tips.
 Order of merit – Hasse har avsagt sig denna tävling i fortsättningen. Lasse skall prata

med honom igen. Agneta Fallenius kommer annars att tillfrågas om hon vill hålla i 
den.

 Eva pratar med Tjörn och Lysegården, för diskussion om samarbete/utbytesdagar.
 Lasse pratar med Gullbringa och Lyckorna gällande samarbete/utbytesdagar.

Kan vi ev ha SG vid dessa utbytesdagar? 
 Vi anser att SG är viktigt för den sociala biten, befarar att vi tappar deltagare vid 

löpande start.
 Intresset för tävling över 9 hål har varit svalt!

Ansvarsområden:

-  Matchspel: Lars Olsson

-  Tävlingsprogram: Jerker Persson

-  Eclectic: Birgitta Angelbäck

-  Viking Senior Cup: Per Forsström

-  Damernas HCP serie: Eva Öhlin

-  Herrarnas HCP serie: Lars Östling

-  Order of Merit: Hasse Johansson / Agneta Fallenius ??



-  Årets golfare: Hasse Johansson / Agneta Fallenius ??

-  Utbyte med andra klubbar: Eva Öhlin / Lasse Roos

-  Utflykt: Yvonne Rolfsman / Ingegerd Hertzman

-  Seniorernas hemsida: Ingegerd Hertzman 

Övrigt
För att fånga upp så många seniorer som möjligt inför tävlingarna, skickar Annika ut ett mail 
inför första vårmötet och sedan inför första tävlingen. Detta har för övrigt gjorts även tidigare,
till damer över 55 och herrar över 60.

Tävlingsavgiften kvarstår med 40 kr. På vårmötet kommer dock frågan att tas upp, för en ev 
höjning till 50 kr inför 2018.

GS vs löpande start;  Christer/banpersonal/ Ingvar ska diskutera detta. Förslag kommer i 
december.

Birgitta och Lars, tillsammans med bankommittéen, skall arbeta fram en ”lottningsbibel” för 
att en gång för alla få klarhet i lottningsförfarandet!

5. Nästa möte 

17 januari 2017 (Birgitta fixar kaffe)

6. Mötet avslutades.

För rapporten
Yvonne Rolfsman  2016-10-05


