
Mötesrapport 2018-09-17 
Seniorkommittén, Stenungsunds Golfklubb 
_________________________________________________________________ 
 
Närvarande: Lasse Roos, Birgitta Angelbäck, Agneta Fallenius, Eva Öhlin, Lars Olsson, 
Josef Demska, Jerker Persson, Heléne Hertzman 

 
1. Mötets öppnande 
Lasse hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Protokollet från senaste mötet den 11 juni lades till handlingarna efter genomgång. 
 
3. Ekonomiläget 
Birgitta meddelade att ekonomin är god, och det beslutades att kommittén står för 
lunchen på Höstmötet till alla seniorer som varit med på måndagstävlingar. Det 
beslutades också att använda samma summa till tävlingspriserna som förra året med 
något litet tillägg. 
 
4. Hur har våra tävlingar fungerat och hur ser deltagarantalet ut 
Bra deltagarantal – som senaste åren stort sett.  
Lars Olsson reste frågan hur vi kan locka fler tävlingsdeltagare.  Skall vi ha fler priser 
med tanke på att det är uppskattningsvis samma cirka 25 personer som alltid får pris? 
Vad har vi för alternativ för dem som inte vill tävla? Alla funderar och vi håller denna 
punkt aktuell för att tas upp på kommande möten. 
 
5. Klubbmatcher och utbyte - hur har detta fungerat 
Det har fungerat bra blev omdömet. 
 
6. Frågor inför resterande Tävlingsprogram 
Tävlingsledarna har läget under kontroll. 
 
7. Förberedelser inför Höstmötet. 
Lasse delade ut ett förslag till Dagordning som justerades något. Lasse uppdaterar.  
Beslutades att välja kommittéledamöter enligt följande:   
3 ledamöter väljs på 2 år och 4 ledamöter väljs på 1 år på Höstmötet 2018, därefter 
väljs 3 ledamöter på två år, jämna år och 4 ledamöter på två år, udda år. Ordförande 
väljs varje år.  
 
För nästa period föreslås 
 
Birgitta på 1 år 
Lars på 1 år  
Heléne på 1 år 
Jerker avgår – nyval Lennart Karlström på 1 år 
Josef Demska på 2 år 
Agneta Fallenius på 2 år 
Eva Öhlin på 2 år 
 
8. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
9. Nästa kommittémöte  
Konstituerande möte direkt efter Höstmötet den 8/10 vid 17-tiden. 



 
10. Avslutning 
Lasse tackade för ett bra möte. 


