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SENIORERNAS VÅRMÖTE - 23 APRIL 2019 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars Roos hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av Dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes med några små ändringar. 

 

3. Val av Ordförande för mötet 

Lars Roos valdes. 

 

4. Val av sekreterare för mötet 

Heléne Hertzman valdes. 

 

5. Val av justerare 

Morgan Eriksson valdes. 

 

 

6. Vad händer på klubben/banan – Lasse Roos och Lars Olsson 

Lars Roos informerade att  

 

- det nu finns mattor på så gott som alla träbroar 

 

- nät och stolpar har inköpts för hål 10 som ska placeras längs vänsterkanten på 

banan för att förhindra att bollar hamnar på den närliggande fastigheten. Detta 

beräknas bli klart under maj varefter det blir ett par 4-hål igen. 

 

Lars Olsson uttryckte tacksamhet i samband med ovanstående punkt för frivilliga 

insatser vilket sparar pengar och resurser till annat viktigt arbete för att hålla 

banan i gott skick. 

 

Vidare att linjer på p-platserna kommer att målas så att det blir lättare att parkera 

korrekt. 

 

Vidare att 3 banarbetare tyvärr slutat pga bättre erbjudande från andrar klubbar 

vilket vår klubb inte har ekonomi att toppa. Vi har dessbättre fått ersättare som 

successivt sätts in i arbetsuppgifterna under våren. 

 

Banan är i bra skick tack vare en mild vinter men det finns fläckar som 

förhoppningsvis försvinner när regn, sol och värme gjort sitt. 

 

Som spelare kan man till slut tröttna om man inte utvecklas i sitt spel och därför 

satsade klubben redan under förra säsongen på träning och utbildning av 

Seniorerna vilket föll mycket väl ut. I år kommer klubben att fortsätta satsa på  
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utbildning och har utökat grupperna så att fler kan erbjudas träning. För att kunna  

få till fler träningstimmar har Jesper skaffat hjälptränare som tillsammans med 

honom kommer att förbättra möjligheterna till träning. Klubben hoppas på så sätt 

kunna behålla fler medlemmar och värva nya eftersom detta hänger samman 

med klubbens ekonomi. Att behovet är stort märks på anmälningarna som redan 

har strömmat in, och det är inte så många platser kvar i nuläget. 

 

Det har förekommit klagomål att det är svårt att se på långt håll var flaggan är 

placerad på green. Nu kommer det att finnas 3 hålzoner som man informerar sig 

om innan man går ut.  

 

 

7. Seriespel 2019 – Herrar 55+ /Lars Östling 

Lars Östling informerade att man möter ett antal klubbar som har sammanställt ett 

lag bestående av herrar från 55 år som är duktiga och stabila. Start fredagen den 

3 maj. Mer info finns på Seniorernas hemsida. 

 

 

8. Kort genomgång av de nya reglerna 2019 – Karin Nilsson 

Karin Nilsson höll en presentation och informerade även om det nya häftet som 

sammanfattar de nya reglerna för 2019. Häftet är ett bra hjälpmedel även om inte 

helt komplett. En uppställning av nya definitioner finns med på s. 144 i det lilla 

regelhäftet. För att få en fullständig förteckning rekommenderas R&A på webben 

eller som mobilapp.  

 

 

9. Frivilliga insatser på klubben – Lasse Roos 

Kansliet kommer att skicka ut e-mail till alla Seniorer med förfrågan om frivillig 

arbetskraftsinsats. 

 

 

10. Revideringar i årets Lottningsbibel – Lars Olsson och Birgitta Angelbäck 

Lars Olsson informerade att Annika och Christer Hjelm, Birgitta Angelbäck och 

han själv har tittat igenom dokumentet och funnit att inga uppdateringar behöver 

göras – samma regler gäller som tidigare. Dokumentet ligger på Seniorernas 

hemsida. 

 

 

11. Tävlingsprogrammet 2018 – Lasse Roos m fl 

Lasse Roos informerade:  

 

Seniorkommitténs Måndagsgolf utökas på begäran med en C-klass utom tävlan. 

(Även Damkommittén kommer att ha denna klass på sina torsdagstävlingar.) 

Klubben hoppas att detta kommer att leda till att fler vågar anmäla sig till  
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tävlingarna och att såväl nybörjare som höghandikappare kommer  

att vilja anmäla sig. Denna C-klass utom tävlan betalar ingen tävlingsavgift. 

 

Startavgiften är oförändrat 50 kr/gång för klass A och B. 

 

Den 29 april är det premiär för Måndagsgolfen. Starttiden i år är ändrad till kl 

10.00 – shotgun. Obs! Anmälan sker i GIT senast fredagar kl 16.00.  

 

För att anmäla sig till Utbytestävlingarna med andra klubbar går man in i GIT 

under Stenungsunds GK, samma som för övriga Måndagstävlingar. 

 

 

12. Matchspel och Eclectic 2019 – Lars Olsson 

Matchspel: Lars Olsson som även i år är ansvarig för Matchspelet informerade 

och uppmanade alla att anmäla sig till denna trevliga tävlingsaktivitet. Information 

om Matchspelet ligger ute på Seniorernas hemsida. 

 

Eclectic: Eva Öhlin som även i år är ansvarig informerade. Informationen ligger på 

Seniorernas hemsida. 

 

 

13. Viking Cup 2019 på Gullbringa GCC – Per Forsström 

Per Forsström som är general för denna tävlingsaktivitet informerade. Per 

uppmanade alla att anmäla sig till denna roliga tävling. Informationen ligger på 

Seniorernas hemsida. 

 

 

14. Vårutflykten 2019 – Heléne Hertzman o. Josef Demska 

Heléne informerade att utflykten i år går till Torreby GK som offererat ett mycket 

prisvärt upplägg. Datum är den 12 juni. Vi åker i egna bilar. Informationen ligger 

på Seniorernas hemsida. 

 

 

15. Bollplockning på ranchen – Per Forsström 

Per informerade om sin lista för bollplockning av frivilliga seniorer. Man meddelar 

Per om man vill vara med på listan. Vi sparar pengar till klubben om vi hjälps åt 

med detta. Per utbildar i bollplockningsförfarandet. Per organiserar och skickar e-

mail till de som är med på listan. 

 

 

16. Övriga frågor 

Lasse Roos informerade att restaurangen serverar lunch efter Seniorernas 

måndagstävling om man beställer innan man går ut. Eftersom vi senarelagt 

starten till 10.00 kommer vi in så sent att köket kan vara stängt men Robban och  
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Pia med personal ser till att det finns mat för de som vill äta. 

 

 

17. Avslutning 

Lars Roos tackade de 52 närvarande seniorerna för visat intresse och förklarade 

mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Heléne Hertzman 

Sekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Lars Roos   Morgan Eriksson     

Ordförande   Justeringsman 


