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 Protokoll från Brå GK:s Oldoyssektions höstmöte 2011-11-10 i 
klubbhuset 

 
Innan årsmötet informerade Åsa Monier om  
• Sedvanlig träning på Racketstadion (glöm inte förmånskortet!) 
• Tänkt regelkurs (främst för matchspel). Ny regelbok kommer 2012. 
• 2012 blir det ”riktiga” provåret för dataregistrering, eftersom årets testperiod startade så 

sent 
 

Oldboyskommittén tackade därefter paret Monier för all hjälp under året med en smörgåstårta 
och dryck. 
 
Mötets öppnande, funktionärer och dagordning  
Därefter öppnade kommitténs ordf. Knud Wöhlk höstmötet, som lockat 32 deltagare. 
Mötet konstaterade att höstmötet var behörigen utlyst och dagordningen fastställdes utan 
ändringar. 
Knud Wöhlk valdes till mötesordförande och Per Wass till sekreterare. 
Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Sivert Brännmark och Ryde Fröberg. 
 
Ekonomirapport 
Lämnades av Gösta D. Kommittén har inte begärt ut sektionsanslaget för 2011 på 10.000 kr. 
Utgående saldot var 2011-10-31 3847,55 kr. Muntrationspengarna ligger utanför 
redovisningen. 
 
Säsongen 2011: 
• Ingen redovisning av scratchserien då Leif Ö saknades. 
• Matchspelet på måndagar vanns av Göran Knutsson, tourspelet vanns av Ryde Fröberg. 

Samordningen tas nu över av Thed Simonson och Ulf Svanström efter Kurt Björkdahl och 
Hans Wilhelmsson. Kurt avtackades med blomma. 

• Claes Ringborg rapporterade om H55-serien, där vi kom trea i år. Claes avgår efter denna 
säsong och Johan Ringborg tar över ansvaret efter honom. Claes avtackades med en 
blomma.  

• Rapport från H65 saknades då varken Peter Neuman eller Christer Melander var tillstädes.  
• H70 kom sist i årets serie. Det var 12 spelare sammanlagt och nästa år blir det 8 lag i 

serien. Ryde slutar som samordnare och lämnar över till Karl-Johan Johansson. Ryde 
avtackades med en blomma.  

• H 75/veteranerna har haft 5-14 deltagare på torsdagarna (9 i genomsnitt) rapporterade 
totalvinnaren Ryde F, i John Kårbros frånvaro. Ryde berättade att den sociala närvaron har 
varit hög (de flesta har stannat på terassen efter dagens spel), att finallunchen i september 
var mycket lyckad och god och att under den lunchen hade veteranerna bestämt att sänka 
nästa års spelavgift till 20 kr, varav 10 kr till en finallunch och 10 till priser och att 
veteranerna inte längre skulle betala 10 kr till kommitténs muntrationsfond. H 75 kom på 
fjärde plats i serien och Thorbjörn Hemström hemställde att klubben ska motionera till 
Mellansvenska serien om att lagen ska få ha 6 deltagare, istället för dagens 4. Mötet beslöt 
att stödja förslaget. 

• Oldboys onsdagsgolf har haft 84 deltagare vid 18 tillfällen (oräknat pottgolfen) och 
prisutdelningen till årets gubbgolfare återkommer senare på mötet.   

• I Triangeldramat vann Bråviken årets tävling på hemmaplan och nu har de  tre deltagande 
klubbarna 2 segrar var.  
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• ”Lösa förbindelser” genomfördes för andra året, varannan torsdagsmorgon, och 
deltagandet har legat mellan 10 och 20. Singel och parspel har alternerat. Familjen Dahllöf 
avgår nu som arrangörer och familjen Simonson tar över tillsammans med familjen Wass, 
som kvarstår. 

• Picnic-golfen hade färre deltagare än förra året. Arrangemanget övergår nästa år till årets 
vinnarpar: familjerna Åberg och Löfgren. 

• Hösttouren hos oss hade i år betydligt färre deltagare än förra året (82 mot 141), speciellt 
B-klassen som endast lockade 20 deltagare. Det senare kan bero på en illavarslande 
väderprognos. 

• Lindö-utbytet blev inställt i år p.g.a. för få deltagare från Lindö. Av flera skäl föreslår 
ordföranden att vi avslutar samarbetet och letar efter en ny samarbetspartner, vilket mötet 
ställde sig bakom. 

• Gubbröran vanns av H 55. Sivert B föreslog att även klasserna H 70 och H 75 ska få delta 
och spela mot varandra. Frågan överlämnades till kommittén. 

• Veterankampen borta mot Katrineholm vanns av hemmalaget. Nästa år har vi 
hemmamatch.    

 
Två H 65-lag? 
Göran Forss har föreslagit att vi ska ha två lag i serien. Underlaget är ca 100 spelare. 
Ordföranden informerar om att det a) är en fråga som huvudstyrelsen måste besluta om p.g.a. 
dess ekonomiska konsekvenser, b) innebär att de tävlande inte kan byta lag sinsemellan. Lars 
N påtalade att det även kan bli ekonomiska konsekvenser för de tävlande så att de får stå för 
alla kostnader. Frågan överlämnades till kommittén för utredning. 
 
Vinterns aktiviteter 
 Gösta D informerade om att han kommer att göra ett mailutskick om de olika aktiviteterna. 
Thord Källström ersätter Gösta vid behov.   
 
Under kaffepausen visade Bengt Rundgren sitt bildspel från säsongen. 
 
Oldboysavslutningen 2012 
Kommitténs ordförande informerade om dagsläget. I Thords frånvaro redogjorde Knud för de 
viktigaste krav vi ställer på anläggningen, som ska vara a) inom ”rimligt” resavstånd, b) inte 
kräva förskottsbetalning, c) ha gångavstånd mellan förläggning och bana och d) inte 
tidsmässigt kollidera med andra avslutningsaktiviteter.   
Rolf Turesson ifrågasatte förra årets val av Omberg och ville inte se en upprepning av 
tillvägagångssättet. Ordföranden svarade att han gjort allt som var möjligt för att informera 
om förfaringssättet men att det till slut endast var möjligt att boka alternativet Omberg p.g.a. 
möjlig tidpunkt. Det har kommit mycket få klagomål på själva Ombergsanläggningen, även 
om flera framfört att Tobo var bättre. Inför 2012 har kommittén tagit lärdom av tidigare 
erfarenheter och har nu startat planeringen tidigare och gett Thord K i uppdrag att hålla i 
denna fråga inför 2012 års avslutning. Han kunde inte delta idag p.g.a. sjukdom men kommer 
inom kort att redovisa tänkbara alternativ för oldboys. För dagen är Vingåker och Mauritzberg 
aktuella. 
Efter en längre diskussion beslöt mötet att ge kommittén i uppdrag att även ta med Tobo som 
alternativ. 
 
Val av kommittéledamöter 
Anders Uhlin företrädde valberedningen och föreslog som ordförande Knud Wöhlk på ett år 
(omval) och till ledamot Per Wass (omval) för två år. 
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Gösta D och Anders A kvarstår ytterligare ett år. Valberedningen föreslog en utökning av 
kommittén till fem ledamöter och att Thord Källström skulle väljas in för 2 år. 
Höstmötet beslöt enligt förslaget. 
 
Valberedning 
Höstmötet beslöt att utse fyra ledamöter; Anders Uhlin (sammankallande efter avgående 
Thord Källström) och Ingvar Ljung omvaldes samt till nya ledamöter valdes Hans Claesson 
och Jan Karlsson, samtliga för ett år.  
 
Trivselkassan 
Denna uppgår idag till 10.070 kr. Kommittén föreslår att medlen förs över till 2012 och att en 
grupp bildas för att ta fram förslag för hur dessa medel ska användas. Gruppen föreslås 
utgöras av tre representanter för vardera veteranerna, oldboys och kommittén. Höstmötet 
utsåg Bo Johansson som representant för veteranerna och Thord Källström för oldboys. 
 
Årets gubbgolfare 
Årets gubbgolfare blev Ryde Fröberg, som deltagit i samtliga onsdagstävlingar. Ordföranden 
delade ut statyetten till Ryde och denne framförde sitt tack för utmärkelsen! 
 
Övriga frågor 

a) Bo Johansson föreslog att de regler som för närvarande finns för oldboyssektionens 
verksamhet skulle tecknas ner på papper. Knud W svarade att hans uppfattning är att 
sektionens verksamhet syftar till att vi ska organisera golfspel under trevliga former 
och inte ha för mycket administration för detta. Lars Nyman tillförde att det inte går 
att ha stadgar i en av klubbens sektioner, däremot ordningsregler/arbetsordning. 
Höstmötet beslöt att inte ändra nuvarande ordning. 

b)  Sivert Brännmark föreslog att veteranerna skulle få behålla de 10-kronor som 
veteranerna har samlat ihop i år till kommitténs trivselkassa för att ha som grundplåt 
till framtida inköp av vandringpris. Knud W svarar att alla som deltar i en tävling 
betalar en startavgift och att oldboys bidrar även till priser för veteraner. 

c) Sivert framförde en önskan om att oldboysmötena ska starta tidigare, förslagsvis kl. 
16, eftersom de flesta är daglediga. En snabbenkät på mötet visade att ca 25% av 
mötesdeltagarna fortfarande arbetar.  
Kommittén tog till sig förslaget utan att ta ställning i frågan.  

 
 
 
Per Wass      
Sekreterare    
 
 
 
Knud Whölk  
  
 
 
 
Justeras: Sivert Brännmark   Ryde Fröberg 
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