
Mötesrapport SK 2018-01-11 
_________________________________________________________________ 
 
Rapport från möte med Seniorkommittén, Stenungsunds Golfklubb 
2018-01-11. 
 
Närvarande: Lasse Roos, Birgitta Angelbäck, Agneta Fallenius, Eva Öhlin, Lars Olsson, 
Josef Demska, Jerker Persson, (Heléne Hertzman ej närvarande). 

 
1. Mötets öppnande 
Lasse hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Inget att erinra mot protokoll från 2017-10-02, höstmötet och kommittémötet. 
 
3. Ekonomiläget 
Tas upp vid nästa möte. 
 
4. Tävlingsprogram 2018 med vårutflykt, seriespel, utbyte  och klubbmatcher 
Utkast till program daterat 20171219 förelåg vilket diskuterades. Utkastet är i princip 
lika som föregående år.  
-  Kontaktpersoner för klubbmatcher och klubbutbyten tar nu de kontakter som 
behövs för de föreslagna matcherna och utbytena enligt programförslag.  
-  I år är inget seriespel för damer med i programmet (pga det var seriespel bara 
på våra måndagar) Eva Öhlin kollar runt med övriga lag om det eventuellt är möjligt 
att få något seriespel för damer på andra dagar än måndagar.  
- Seriespel herrar är OK. 
-  Vi gör ett försök under 2-3 tävlingar att kunna spela även från valfri tee.  
-  Vi tog bort förslaget med "längsta drive" på hål sju.  Vi lägger in "närmast linje" 

på hål tre i en tävling. 
-  Tävlingarna åkte runt lite i förslaget. Lämpligt att ha en partävling i månaden.  
- 6 stycken tävlingar räknas i Order of merit och årets golfare, finns 9 nu vilket är 

bra. 
- Eclectic kvar, kostar 60:- kronor. 
- Jerker uppdaterar förslaget och skickar till seniorkommittén t.v. 
 
5. Uppdatering av "lathunden" 
-   Rutiner vid inställda tävlingar diskuterades: Tävlingsledaren beslutar. TL 

behöver samråda med kansli och banpersonal. Inga beslut i frågan.  
 
6. Uppdatering av "lottningsbibeln" 
- Frågan tas vid nästa möte.   
 
7. Tid för vårmötet. 
- Vårmötet bestämdes till 16/4 2018 kl 17.00 - Detta har ändrats efter mötet till 

25/4 kl 17.00 pga att det var ett annat möte på klubben den 16:e som flera i 
kommittén behövde vara med på. Tidpunkten skrives in i tävlingsprogrammet. 
Någon bjuds in till mötet. Då skall vi också fotograferas.  

 
8. Övriga frågor 
 
-  Fråga om vi kan betala med "Swish" vid tävlingarna. Mötet beslöt att det gör vi 

inte tills vidare ( Det kostar pengar att ha utrustning och konto för kommittén 
och det tar troligen för lång tid i tävlingsexpeditionen). 



 
9. Nästa kommittémöte  
- Bestämdes till 8/3 kl 09.30. Klubbhuset. 
 
10. Avslutning 
- Lasse tackade för ett bra möte och visad uppmärksamhet. 
 
 
 
För rapporten 
Jerker Persson 2018-01-12, 2018-01-14 

 


