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 Protokoll från Brå GK:s oldboys extra höstmöte 2013-02-21  i 

klubbhuset 
 

 

Mötets öppnande, funktionärer och dagordning  

Herrkommitténs ordf. Knud Wöhlk öppnade höstmötet, som lockat 25 deltagare. 

Vid höstmötet 2012-10-25 uppstod två oväntade vakanser i herrkommittén. För att ge 

valberedningen möjlighet att ta fram nya namnförslag beslöts att bordlägga valfrågorna till ett 

extra höstmöte. Detta äger alltså rum idag och kallelse har skett via mail och information på 

klubbens hemsida.  

 

Dagordningen fastställdes och Knud Wöhlk valdes till mötesordförande och Per Wass till 

sekreterare. 

 

 

Valfrågor 
Anders Ulin är sammankallande i valberedningen och föredrog valberedningens förslag till 

ledamöter i herrkommittén.  

I anslutning till detta frågade han klubbens ordförande vilken ordning som ska gälla i valet av 

ordförande i herrkommittén. Ordförande Jan Å svarade att klubbens styrelse ska godkänna 

”herrgruppens förslag”. 

Mötet beslöt därefter enligt valberedningens förslag att :  

 

- Till ordförande på ett år välja Holger Samuelsson 

- Till ledamöter på två år välja Thorsten Hjärtström (nyval) och Anders Andersson 

(omval)  

 

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

 

Mötet beslöt därefter att antalet ledamöter i valberedningen ska vara tre. Till ledamöter i 

denna omvaldes Anders Ulin, sammankallande och Hans Claesson. Som ny ledamot valdes 

Christer Melander. Samtliga valdes för ett år.  

 

 

Arbetsordning för herrgruppen 

Vid höstmötet 2012-10-25 beslöts 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 utsåg senare Holger Samuelsson till tredje medlem i denna arbetsgrupp. 
 

Arbetsgruppen har lämnat sitt förslag till herrkommittén, som skickat förslaget med kallelsen 

till dagens möte, utan eget ställningstagande. 

 

Bo Johansson och Holger Samuelsson föredrog därefter de viktigaste punkterna i förslaget: 

- Arbetsordningen ska utgöra en manual för herrkommitténs arbete 

- Styrelsen tillsätter kontaktman, tillika kommittéledare, som högst ska kunna sitta i fyra 

år 

- Herrkommittén ska ha åldersrepresentation av alla oldboysgrupper 

- Kalenderår ska vara verksamhetsår med slutlig ekonomirapport på vårmötet 
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- Begreppen styrelse, ordförande, sekreterare, kassör, valberedning och årsmöte ska 

endast användas för klubbledningens funktioner. Valberedning kallas därför 

nomineringsgrupp i förslaget 

- En lista på ansvariga för våra olika arrangemang ska upprättas och spridas. 

-  

Utanför uppdraget ligger en rekommendation att starta mjukt med mixade aktiviteter på 

banan. 

Synpunkter som diskuterades i anslutning till detta var: 

- Herrkommittén ska verkställa både höstmötets och vårmötets beslut 

- Kontakterna mellan styrelse och herrgruppen/herrkommittén bör förbättras liksom 

informationen från styrelsen till medlemmarna. I sammanhanget meddelade 

ordföranden att Thed Simonson av styrelsen utsetts att vara dess kontaktman för 

herrkommittén (i den hittillsvarande organisationen). 

 

På ordförandens förslag överlämnades därefter arbetsgruppens förslag, med ovan lämnade 

synpunkter, till den nyvalda herrkommittén för fortsatt beredning och förankring hos 

styrelsen. Målsättningen är att beslut ska kunna tas på herrgruppens kommande vårmöte. 

 

 

Övriga frågor 

a) Thorbjörn Hemström efterlyser bättre marknadsföring av våra aktiviteter, exempelvis 

Lösa Förbindelser, mot bakgrund av det sviktande intresset för dessa under 2012. 

b) Sivert B tog upp förslaget att Pottgolfen ersätts med en fri lunch vid 

säsongavslutningen. De spelare, som har deltagit i 10 betalda golfrundor är berättigade 

till den fria lunchen (10 sek av 30:- avsättes till lunchen). Det är enkelt att bokföra 

närvaron, - det sker redan nu. De spelare som har färre speldagar får kompensera detta 

med 10 :- per saknad speldag. De spelare, som inte kan delta i avslutningslunchen och 

uppfyller kravet för fri lunch erhåller en lunchbiljett. Med detta förfarande så gynnar 

vi restaurangen. 

Dessa synpunkter och förslag överlämnade mötet till herrkommittén för fortsatt beredning. 

 

 

Avslutning 

Klubbens ordförande Jan Åberg avtackade därefter de avgående herrkommittéledamöterna 

Knud Wöhlk och Gösta Dahllöf för deras insatser och överlämnade varsin blomsterbukett till 

dem. 

 

 

Per Wass      

Per Wass      

Sekreterare    

 

 

Knud Wöhlk 

Knud Wöhlk   

Ordförande 

 


