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 Protokoll från Brå GK:s oldboys höstmöte 2012-10-25  i klubbhuset 
 

 

Mötets öppnande, funktionärer och dagordning  

Herrkommitténs ordf. Knud Wöhlk öppnade höstmötet, som lockat 45 deltagare. 

Mötet konstaterade att höstmötet var behörigen utlyst och dagordningen fastställdes med 

ändringarna att frågorna om motion till höstmötet och valfrågor skulle läggas före 

säsongsrapporterna. 

Knud Wöhlk valdes till mötesordförande och Per Wass till sekreterare. 

Till justeringsmän, tillika rösträknare, utsågs Sivert Brännmark och Bo Johansson. 

 

Ekonomirapport 

Lämnades av Gösta D. Årets kostnader var 5437,74 kr och intäkter 1730 kr och resultatet 

netto underskott med 3707,74 kr, vilket täcks av förra årets överskott som var 6410 kr.  

”Muntrationspengarna” uppgår nu till 10.780 kr och ligger utanför redovisningen. Kommittén 

har inte begärt ut sektionsanslaget för 2012 på 10.000 kr. 

 

Motion till klubbens höstmöte 

Som framgår av protokollet från herrkommitténs sammanträde 2012-10-16, vilket skickats ut 

med föredragningslistan, vill herrkommittén sända in en motion till klubbens höstmöte med 

synpunkter på klubbens organisation, framförallt betr. greenkeeper- och kanslifunktionerna. 

En livlig diskussion utbröt med ett stort antal talare, som bl.a.framförde följande synpunkter: 

-  Herrkommittén har inte mandat att lämna in motioner för oldboysgruppens räkning, 

vilket borde motivera utarbetandet av en ”arbetsordning” för herrkommittén så att 

detta klarläggs. Dessutom är det endast frågor som berör årsavgifterna som höstmötet 

kan ta upp motioner om 

- Motionen innehåller förslag som skulle öka kostnaderna i ett känsligt läge när klubben 

just lyckats köpa marken, vilket ännu inte är formellt i lås, och dessutom under de 

senaste åren  visat ett visst ekonomiskt överskott 

- Även om det ”pratas” så vilar motionens synpunkter på hörsägen, utan klart redovisat 

underlag 

- Att resultatet från den undersökning av besökare som golfhäftet gjort visat att klubben 

fått mycket goda resultat för bemötande och service  

Efter denna diskussion konstaterade ordföranden att det inte fanns stöd för den föreslagna 

motionen och drog därför tillbaka denna. Dessutom ska han informera makarna Monier om 

bakgrunden till motionen och höstmötets ställningstagande. 

 

Valfrågor 

Klubbens valberedning har efterlyst förslag på namn inför klubbens höstmöte 29/11. Det är 

fyra ledamöter och en suppleant, vars mandat utgår i år. I herrkommittén har diskuterats att 

den ville lämna förslag på två namn. Kommittén har tidigare i dag lämnat förslag på två namn 

till valberedningen. 

Även denna fråga ledde till diskussion där bl.a. sades: 

- Mötet kan inte ta ställning till namn utan att fått veta dem i förväg och alltså inte ta 

ställning till dessa idag 

- Ifrågasattes om herrkommittén/ordföranden kan lämna förslag till valberedningen för 

oldboys räkning, utan att ha ett omfattande underlag för det. Enskilda medlemmar kan 

naturligtvis lämna förslag. 
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Ordföranden konstaterar därefter att mötet inte har tagit ställning till några namnförslag till 

klubbens valberedning och meddelade att det inlämnade förslaget skulle betraktas som icke 

inlämnat. 

 

Säsongen 2012: 

 Leif Öhlund rapporterade om scratchserien. Vårt lag ligger i div. 2 och blev tvåa, vilket 

lett till avancemang till elitserien nästa säsong! 

 Matchspelet, som spelats på 15 måndagar vanns av Bo Bellevik. Tourspelet på 

närliggande banor ( 4 ggr) vanns av Sivert Brännmark. Samordningen av matchspelet 

sköts av Thed Simonson och Ulf Svanström, vilka under 2013 kompletteras med Torsten 

Hjärtström. Synpunkter och förslag inför nästa år lämnas till dessa herrar!  

 Holger Samuelsson rapporterade om H55-serien, i Claes Ringborgs frånvaro. Laget kom 

tyvärr sist i år och flyttas därför ner en division till 2013.  

 Christer Melander rapporterade från H65-serien (div. 3 östra) där vi kom åtta, vilket inte 

påverkar lagets serieplacering nästa år. Nästa år tar Göran Forss och Tord Källström över 

samordnaransvaret för laget. 

 Karl-Johan Johansson rapporterade om H70-laget, som kom sist i årets serie. Vi blir kvar i 

samma serie nästa år. 

 Torbjörn Hemström rapporterade, i John Kårbros frånvaro, om H 75/veteranerna. Totalt 

deltog 11 spelare i tävlingarna och laget kom 3:a i sin serie. Bo Johansson meddelar att vi 

kommer att vara värdar för seriens slutspel 10/9 2013.  

 Oldboys onsdagsgolf har haft 75 deltagare vid 18 tillfällen (oräknat pottgolfen) med 

sammanlagt 737 starter, rapporterar Per W. Prisutdelningen till årets gubbgolfare 

återkommer senare på mötet.   

 I Triangeldramat vann Norrköpings GK årets tävling på hemmaplan. Nästa år är 

Söderköping värdklubb.  

 ”Lösa förbindelser” genomfördes för tredje året, vid 6 tillfällen. Deltagandet har legat runt 

10 och singel- och parspel har alternerat. Familjerna Simonson och Wass ordnar. 

 Picnic-golfen ställdes in p.g.a. för få anmälda.  

 Hösttouren spelades hos oss 24-25 september och vi hade i år 87 deltagare från 

östgötaklubbarna.  

 Vi tog emot spelare från Vreta Klosters GK i vårt nya samarbete och sammanlagt ca 60 

spelare från våra klubbar möttes i tävling 9/8 (utan greenfee för gästerna), som vi vann 

denna gång.  

 Gubbröran mellan H 55 och H 65 vanns även i år av H 55. Anders Ulin delade ut en 

glasskulptur till det vinnande laget. Sivert B föreslog även i år att klasserna H 70 och H 75 

också  ska få delta och spela mot varandra, fast samtidigt. Frågan överlämnades till 

kommittén. 

 Årets veterankamp mot Katrineholms GK spelades hos oss och hemmalaget vann.  

 

 

Spelprogrammet 2013 

Per tog upp frågan om koncentration av våra säsongslöpande tävlingar; oldboys onsdagsgolf, 

veteranernas torsdagsgolf och damernas tisdagsgolf. Bakgrunden är klubbens önskemål om att 

frigöra en, eller helst två vardagar, i veckan för företagsgolf, vilket skulle underlätta 

försäljningen av företagsgolf, med ökade intäkter som följd.  

Vid herrkommitténs förra möte 20/9 diskuterades frågan och därefter har olika intressenter 

fått möjlighet att yttra sig. 
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Damkommittén har diskuterat frågan på deras avslutning 3/10 och ställt sig positiva till att 

flytta sin tisdagstävling till onsdagar, ev. samordnat med oldboystävlingen.  

Veteranerna har diskuterat frågan på sin avslutning 27/9 och har därefter framfört att de inte 

vill flytta från torsdagen. Däremot är man positiv till att spela 2 x 9-hålaren om det krävs t.ex. 

p.g.a. företagsgolf med kanonstart.  

Kommittén föreslår därefter att oldgirls’ och oldboys’ spelar sina säsongslöpande tävlingar på 

onsdagar under 2013. Hur detta praktiskt ska organiseras överlämnas till TK. Veteranerna 

fortsätter sina tävlingar på torsdagsmorgnarna. Under 2012 behövde man flytta två gånger. 

Även spel på andra klubbar kan bli aktuellt om en onsdag måste användas för företagsgolf. 

Dessutom föreslår herrkommittén att vi gör en gemensam golfvärdslista för herrar och damer 

nästa år. 

Mötet hade inga invändningar mot förslagen. 

 

 

Resursgrupp 

Gösta D informerade om kommitténs förslag om att inrätta en resursgrupp, efter förebild från 

Vreta Klosters GK. I korthet går den ut på att ha en definierad grupp medlemmar som samlas 

vid ett bestämt klockslag, en eller flera dagar i veckan, och då får lämpliga arbetsuppgifter 

som planerats av klubbchef/motsv. Resursgruppen skulle då ersätta vinterarbetsgruppen. 

Kommittén anser att när vi kommer att äga banan ökar motivationen för detta.  

Mötet beslöt att ge herrkommittén mandat att utreda frågan närmare. 

 

 

Oldboysavslutningen 2013 

Thord K tog upp frågan och efterlyste synpunkter inför 2013 års avslutning. I år deltog 28 

oldboys på Tobo. De krav vi har på en sådan anläggning är att den 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. Mötet enades om att ta med 

Åda GK, utanför Trosa, som alternativ och att sikta in oss på 4-5 september. 

 

 

Val av kommittéledamöter 

Anders Ulin är sammankallande i valberedningen. Herrkommittén har 5 ledamöter. Vid detta 

möte ska väljas  

- Ordförande på ett år 

- Två ledamöter på två år  

Thord Källström och Per Wass har ett år kvar på sina mandat. 

Knud Wöhlk och Gösta Dahllöf avsäger sig nu omval. Hur Anders Andersson ställer sig till  

fortsatt uppdrag är oklart. 

  

Anders Ulin har i pausen diskuterat med valberedningsledamoten Hans Claesson om det nya 

läge som uppstått med anledning av dessa avsägelser. De anser att de behöver rådrum för att 

kunna arbeta fram förslag på ny ordförande och ledamöter. De föreslår därför höstmötet 

besluta att bordlägga frågan idag och kalla till ett extra vårmöte i månadsskiftet 

januari/februari bl.a. för att de till dess ska kunna arbeta fram nya namnförslag. Dessutom 

föreslår de att nuvarande herrkommitté sitter kvar i avvaktan på detta extra möte, liksom den 

vid förra höstmötet valda valberedningen. Mötet bör också överväga om antalet ledamöter i 

valberedningen kan minskas till tre. 

Höstmötet beslöt enligt förslagen. 



4 

 

Lars Nyman riktade därefter ett tack till Knud W för hans insatser som ordförande i 

herrkommittén. 

I anslutning till detta beslöt höstmötet att utse Bo Johansson(sammankallande), Thorbjörn 

Hemström samt ytterligare en person som Bo J utser *), till en arbetsgrupp med uppgift att ta 

fram ett förslag till arbetsbeskrivning (motsv.) inkl. mandatperioder, antal ledamöter m.m. för 

herrkommittén.   
*) Bo J har senare meddelat att han utsett Holger Samuelsson till tredje medlem i denna arbetsgrupp 

 

Årets gubbgolfare 

Årets gubbgolfare blev Jörgen Rosberg, som deltagit i alla onsdagstävlingar utom en. 

Ordföranden delade ut statyetten till Jörgen och denne framförde sitt varma tack för 

utmärkelsen! 

 

Övriga utmärkelser 

Gösta D delade ut tävlingspriser från onsdagsgolftävlingar. 

 

Klubbtröja 

Göran Forss har arbetet fram ett förslag till matchtröja för de som företräder klubben i olika 

serier.  

Höstmötet beslöt ge Göran Forss i uppdrag att återkomma med ett utförligare förslag på priser 

m.m.  

 

Övriga frågor 

a) Bengt Magnusson frågade varför vi inte tar ut greenfee av gästerna från Vreta Kloster 

när vi möts. Ordföranden svarade att klubben gjort denna överenskommelse i 

samarbetets anda och att vi naturligtvis inte behöver betala när vi gästar Vreta Kloster 

nästa år. 

b) Lars Nyman förordar en vi bildar en seniorkommitté, gemensam för oldgirls och 

oldboys, i stället för de separata kommittéer vi har idag. Flera andra klubbar i 

närområdet har detta och det fungerar enligt uppgift bra. 

c) Jan Åberg hälsade alla välkomna till Åbergs traditionsenliga julbord, som i år äger 

rum fredagen 7 december kl.18 på Manheim.    

 

Avslutning 

Med Höstmötets varma tack till Britt-Louise Stein för de utmärkta hembakta bullarna till 

kaffet förklarade ordföranden mötet avslutat.  

 

 

Per Wass      

Per Wass      

Sekreterare    

 

 

Knud Wöhlk  

Knud Wöhlk   

Ordförande 

 

Justeras:  

 

Sivert Brännmark   Bo Johansson   

Sivert Brännmark   Bo Johansson   


