
Bråvikens Golfklubb PROTOKOLL 
Oldboysverksamheten  
 

2017-03-04   1 
 

Vårmöte tisdagen den 17 mars 2016 
 
Plats: Klubbhuset 
Tid: 10.30 
Närvarande: 43 deltagare 
 
§ 1 Vårmötet öppnas 
Oldboyskommitténs ordförande, Jan-Åke Jonson, hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade vårmötet öppnat. 
 
§ 2 Fråga om kallelse 
Ordföranden redovisade att kallelsen framgått av klubbens hemsida och att mail skickats till 
medlemmarna. Mötet förklarade vårmötet behörigen utlyst. 
 
§ 3 Fastställande av röstlängd 
På ordförandens förslag beslöts att närvarolistan kunde användas som röstlängd om 
omröstning skulle äga rum under mötet. 
 
§ 4 Val av mötesledare och protokollförare 
Till mötesledare föreslogs Jan-Åke Jonsson och till protokollförare Gunnar Harmén. Mötet 
valde dessa. 
 
§ 5 Val av två justeringsmän att jämte mötesledaren justera mötesprotokollet 
Efter förslag valde mötet Ryde Fröberg och Lars Nyman till justeringsmän. 
 
§ 6 Ekonomisk redovisning för föregående år 
Anders Lindström presenterade dels en kassarapport för tiden nov -15 till nov -16, dels en 
lägesrapport per den 1 mars för perioden nov -16 till nov -17. Mötet hade inga erinringar 
mot redovisningen. 
 
§ 7 Klubbnyheter 
Jan-Åke Jonsson redovisade följande: 

• Klubben har tecknat ett sjuårigt avtal för restaurangen med ett dotterbolag till 
Enoteket.. 

• Det pågår diskussioner med ett tjugotal andra klubbar om samarbete och 
vänskapsutbyte. Resultatet publiceras senare. Det är oklart med det fortsatta 
samarbetet med Norrköping Söderköping GK. 

• Utbildningsstudion på rangen kommer att byggas om. 

• 25 nybörjare är klara med sin utbildning och kommer att bli nya medlemmar. 

• Banchefen anser att banan just nu ser bra ut. Han har framfört ett tack för värdefullt 
arbete till de oldboysare som hittills deltagit på onsdagarna. 

• Fler juniorer än någonsin har deltagit i aktiviteter på Racketstadion. 

• Det har noterats ett stort intresse för nya medlemskap. 

• Inget besked finns om tidplanerna för ombyggnad av Gul 4. Frågan är avhängig den 
nya detaljplanen för det avstyckade området liksom även slutbetalningen härför . 
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§ 8 Uppdatering av aktivitetsansvariga för kommande säsong 
Gunnar Harmén redovisade en lista som uppdaterats både vad avser aktiviteter och 
ansvariga. Inga invändningar noterades. 
Listan bifogas protokollet (bilaga 1)  
 
Anm Listan kommer att läggas ut på hemsidan tillsammans med en beskrivning av de olika 
aktiviteterna. 
 
§ 9 Övriga frågor 

• Thord Källström beskrev hur Manheim  Cup spelas. 
 
Jan-Åke Jonsson meddelade att 

• tävlingen Gubbröran är omdöpt till Bråviksröran och ska vara öppen för alla i 
klubben. Tävlingen kommer att ingå i klubbens ordinarie tävlingsprogram, 

• Bråviken deltar i Golfförbundets projekt Fairway och 50/50, 

• tävlingen Bråviksslaget spelas på onsdagar och är öppen för alla medlemmar. 
Oldboys kan delta samtidigt med onsdagsgolfen om anmälan sker i förväg, 

• KM spelas i år 14-16/7 (fre-sön) och foursome för äkta par 10/9, 

• Indelningen i åldersklasser bibehålls ytterligare ett år, 

• det är ett önskemål från klubben att vi ska använda teenumren 1,2,3,4 resp 5 i stället 
för vit, gul, blå resp röd tee.   
 
Thord Källström meddelade att 

• en aktivitetsblankett är framtagen som hjälp för den som ansvarar för dagens spel på 
onsdagarna 

• säsongen startar med en kick-off 11/5 på Vreta Kloster GK med kanonstart 
preliminärt kl 10:00. Kostnaden för green-fee och lunch blir 100:- efter subvention 
från trivselkassan. Ingen gemensam transport ordnas. Anmälan om deltagande ska 
ske via GIT till Vreta Kloster GK, 

• avslutningstävlingen kommer att äga rum 6-7/9 på antingen Gränna GK eller 
Askersund GK. Kostnaderna ligger på mellan 2245:- och 2645:- på Gränna och 
1795:- på Askersund. Hotellet på Askersund ligger vid 7:ans tee och det innebär att 
det tar cirka 15 minuter att gå till restaurangen. Val av plats sköts upp till mötets 
avslutning, 

• på klubbens tävlingsdag är onsdagsgolfen öppen för 50+-are. 70+-are får spela från 
antingen gul eller röd tee men valet ska ske i samband med anmälan. Det 
påpekades att anmälan om tidig start endast bör ske når verkligt skäl finns. 
Det är ett önskemål från oldgirls att få en sammanhållen starttid kl 10:00. Lars 
Nyman stödde önskemålet och ansåg att onsdagsgolfen borde kunna börja 07:30. 
Mötet beslutade att bejaka damernas önskemål. 
 

• Jan-Åke Jonsson undersöker om restaurangen kan servera senare lunch på 
onsdagarna om önskemål framförs i samband med start eller vid halvtid. 
Anm Restaurangen bejakar detta 

• Jan-Åke Jonsson framförde klubbens önskemål om fler ledare/hjälpredor till 
tisdagskvällarnas golfkul. Intresserade kan höra av sig till kansliet. 

• Bo Johansson ville klargöra, för ordningens skull, att veteranerna visst inte varit emot 
flyttningen av alla åldersgruppers spel till onsdagar. Tvärtom har man försökt 
medverka till ett för alla grupper positivt genomförande. Det är genomförandet och 
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konsekvenserna för veterangruppens medlemmar och spel som man är negativ till.  
Bo vädrade missnöje med styrelsens hantering av veterangruppens vädjan om 
modifiering av utslagsrutinen.  
Bo påminde också om att det är oldboysgruppens och dess kommittés främsta 
uppgift att värna om allas trivsel och legitima hemvist i klubben och på banan. En 
motion från vår kommitté till föreningens högsta beslutande organ, 
föreningsstämman, i ärendet ”Utslagsrutinen”, hade annars inte varit fel. Motioner är 
ett sätt att agera som inte ska underskattas. 

• Beslutades att benämningen veteraner stryks och att alla ska samlas under 
begreppet oldboys. 

• Beslutades att avslutningsspelet ska ske på Askersund GK. 
 
§ 10 Mötets avslutande 
Mötesordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Gunnar Harmén 
Protokollförare 
 
 
Justeras: 
 
 
Jan-Åke Jonsson            Ryde Fröberg  Lars Nyman 
Mötesordförande            Justeringsman  Justeringsman 
 
 
 
Bilaga: 
Aktivitets- och ansvarslista för Oldboysverksamheten 2017 
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Bilaga 1 
 
Aktivitets-och ansvarslista för Oldboysverksamheten 2017 
 
               Ansvar                  Telefon    Mail 
 

Seriespel H55          Christer Karlsson              0706-760655     christerkarl@spray.se 

 
Seriespel H65           Jajje Pettersson               0702-500034     jajje.p@gmail.com   
  
Seriespel H70           Göran Forss                 0706-840037     gran.forss@gmail.com 

               Thomas Björk                   0708-210156     thomas@bjorks.net 

 
Seriespel H75           Bengt-Åke Andrén            0730-201978     bengt-ake.andren@bredband.net 

 
Onsdagsgolf             Thord Källström                 0735-061475     tek011391475@gmail.com  

           
Matchspel               Torsten Hjärtström            0705-319042    torsten.hjartstrom@telia.com 

(måndagar) 

 
Måndagstour             Torsten Hjärtström           0705-319042    torsten.hjartstrom@telia.com 

(sista måndagen i 
månaden) 

 
Utbyte med Vreta       Holger Samuelsson         0707-741020    holger.s@telia.com  
Kloster 
 
Manheim Cup             Thord Källström               0735-061475    tek011391475@gmail.com            
 
Vinterputtning             Gunnar Harmén               0733-686082     gunnar.harmen@tele2.se 
 
Vinterjobb                 Bengt-Olov Bengtsson     0708-599969    bo@bob-affutv.se 
                 Gösta Dahllöf                   0708-198757    gus.dahllof@gmail.com 

 


