
Seniorkommittén Stenungsund GK 

 

Mötesrapport SK 2018-06-11 

Rapport från möte med Seniorkommittén, Stenungsund Golfklubb 
 
Närvarande: Birgitta Angelbäck, Agneta Fallenius, Heléne Hertzman, Lars Olsson, Lars 
Roos, Eva Öhlin 
Frånvarande: Josef Demska, Jerker Persson 

 
1. Mötets öppnande 

Lars Roos hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Föregående mötesprotokoll 2018-04-25 
Inga ändringar. 
 

3. Ekonomiläget 
Birgitta Angelbäck meddelade att ekonomin är god. Det beslutades att 70% av 
tävlingsavgiften går till vinster för att skapa utrymme för extra applådpriser. 

 
4. Frågor från Vårmötet 

a) Önskemål om Damklass på seniorernas måndagstävlingar: Det beslutades att vi fortsätter  
    med A- och B-klass – ingen Damklass 
b) Önskemål om 9-hålstävlingar på måndagarna: Det beslutades att inlottning görs i lämpliga  
    bollar för de som vill gå 9 hål om man skriver ett meddelande om detta när man anmäler  
    sig till tävling i GIT. 
c) SPF-golfen den 19 juni:  Vi informerar om tävlingen på kommande måndagstävling och   
    uppmanar alla seniorer att spela. 
 

5. Hur har tävlingarna fungerat fram till dags dato 

Förhinder 
Om man får förhinder som tävlingsledare meddelar man Birgitta Angelbäck som 
ändrar i GIT. Birgitta meddelar Jerker Persson, som är ansvarig utgivare av 
Tävlingsprogrammet, så att han ändrar i programmet. Jerker skickar den 
uppdaterade versionen till Heléne Hertzman för publicering på hemsidan.  

Dåligt ifyllda scorekort 
Vi behöver komma tillrätta med oläsliga scorer som bl a orsakar merarbete för 
tävlingsledarna vid inmatning i GIT.  Det beslutades att Lasse Roos tar fram en enkel 
manual hur man fyller i scorekort att delas ut vid tävlingsstart. 

För övrigt fungerar det bra med tävlingsarrangemangen. 
 

6. Rapport från Seriespelet 

Inget att rapportera – resultaten ligger på hemsidan. 

 

7. Frågor och anmälda till resan till Sotenäs GK 

Heléne informerade att det är 41 anmälda.  I motsats till vad som står i 

tävlingsprogrammet blir det endast en klass (i stället för A- och B-klass) eftersom vi 
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bara har ett vandringspris. Heléne och Josef inhandlar priser i form av vinflaskor för 

totalt 3 000 kr (tävlingsavgift + bidrag från Seniorkommitténs kassa). För övrigt är allt 

under kontroll vad gäller utflykten och kontakten med Anders Ferm på Sotenäs GK 

har fungerat väldigt bra. 

 

8. Övriga frågor 

SISU 
Birgitta pratar med Thore Carlsson, SISU-ansvarig på klubben, och bjuder in honom till nästa 

möte så att vi får klarhet i vad som gäller med bidrag etc. 

 

Budgetfrågor – anledning till försiktighet i budgetläggning 

Lars Olsson informerade om de reflektioner han ska ta med till Styrelsemötet: 

Medlemsantal – vi har samma antal medlemmar som föregående år och klubben har 

höjt avgiften med 2%.  Vi tappar 150 medlemmar varje år och får ungefär lika många 

nya. Vi tappar 6 000 kr per tappad medlem. Klubben får inte vara för optimistisk vid 

budgetläggning med tanke på att medlemsantalet inte ökat de sista åren och inte 

säkert kan förväntas göra det under närmast kommande år heller.  

 

Greenfee-intäkter: Samma budget och justerad greenfee – även här måste vi vara 

väldigt försiktiga. 

 

Sponsorintäkter: Inga nya sponsorer – samma nivå som 2017. 

 

Utgifter: Samma som tidigare. Inlöst lån och anskaffning av checkkredit att flexa med. 

 

Investeringsmarginal: Av de 200.000, med det vi förde över från förra året, finns 

10.000 kvar till dags dato att investera för.  

 

Det som talar till klubbens fördel är att vi har en bra bana med de ändringar som 

gjorts och bra kansli. Viktigt att försöka motverka att medlemmar slutar pga att man 

inte utvecklas. Viktigt att nya medlemmar trivs och inte blir ”ensamma”. 

 

9. Nästa möte 

29 augusti, kl. 09.30 

 

10.   Avslutning 

  Mötet avslutades. 

2018-06-11 

 

Heléne Hertzman    


