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 Protokoll från Brå GK:s oldboys vårmöte 2013-03-26 i klubbhuset 
 

 

Mötets öppnande, funktionärer och dagordning  

Holger Samuelsson öppnade vårmötet, som lockat 25 deltagare. 

Innan själva vårmötet informerade klubbchefen Jan Monier om aktuella frågor. Bl.a. togs upp 

- att klubben ska driva restaurangen i egen regi 

- att tävlingskommittén planerar en regelkurs 

- att den svåra vintern gör att det idag inte går att säga när den banan kan öppnas och 

hur den påverkats av snötäcket 

 

Kallelse till herrarnas vårmöte har skett genom information på klubbens hemsida. Flera 

deltagare påpekade att de saknade ett mailutskick. Ordföranden meddelade då att han haft 

ofullständiga maillistor och därför inte ville göra ett utskick som inte nådde alla.   

Dagordningen fastställdes och Holger Samuelsson valdes till mötesledare och Per Wass till 

protokollförare. Till justeringsmän valdes John Kårbro och Bo Johansson. 

Deltagarförteckning antogs till röstlängd. 

 

Förra säsongens ekonomi 

Redovisningen bordlades p.g.a. att Anders Andersson inte kunnat delta vid dagens möte. 

 

 

Protokollet från extra höstmötet 21/2 

Det har varit tillgängligt på hemsidan och lades till handlingarna.  

 

 

Ska herrgruppen omfatta medlemmar yngre än 55 år? 

Mötet beslöt, efter en kortare diskussion, att grupperna H 35 och H 45 organisatoriskt ska 

tillhöra herrgruppen, enligt styrelsens förslag. Dock innebär detta ingen samordning av de 

insamlade medel som tävlande oldboys bidragit med till onsdagsgolfen.   

 

 

Uppdragsbeskrivningen för herrgruppen 

Som bilaga till kallelsen har ett utkast till uppdragsbeskrivning publicerats på hemsidan. Efter 

att mötesledaren föredragit denna beslöt mötet att anta uppdragsbeskrivningen. 

 

 

Förslag om förändringar av pottgolfen 

Vid extra höstmötet 21/2 förslog Sivert Brännmark en annan ordning för hur priser ska 

fördelas vid oldboystävlingarnas avslutning, den s.k. pottgolfen. Så här lyder Siverts förslag: 

 
”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.” 

Mötet beslöt enligt Siverts förslag! 
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Rapportering av undergrupper 

- triangeldramat har spelats i flera år mellan de tre Norrköpingsklubbarna. I år är 

Söderköping värdar. Mötesordföranden redogjorde för reglerna och avser att de ska 

läggas ut på hemsidan.  

- Picnicgolfen har spelats i många år men 2012 års tävling fick ställas in p.g.a för få 

anmälda. Mötet diskuterade olika anledningar till detta; ett skäl kan vara dålig 

marknadsföring men ett annat kan vara att tävlingen uppfattats som en angelägenhet 

för i första hand oldgirls och oldboys. Så är inte fallet och Per fick i uppdrag att ta upp 

problematiken med tävlingskommitten inför årets tävling. 

- Matchspelet fortsätter på måndagar, informerade Torsten Hjärtström. I år blir det 

gemensamt med damerna. 

- Spelprogrammets upplägg togs upp av Per W. Han föreslog att spelprogrammen för 

oldboysserierna bör läggas ut på hemsidan (H 70:s ligger redan där) så kan vårt 

gemensamma spelprogram hänvisa dit. Mötet godkände förslaget. *  

- Ansvaret för golfvärdskapet på helgerna under juni – augusti har övertagits av Torsten 

H. Som tidigare möten visat ska vi verka för ett ”könsneutralt” program i samverkan 

med oldgirls. 

- Ansvarslistan gicks igenom och justerades. Kompletterad med kontaktuppgifter 

kommer den att läggas ut på hemsidan. 
 

* OBS! Mellansvenska Veteranserierna har Årsmöte och Slutspel på Bråviken 10:e sept.  

 

Övriga frågor 

 

a) Matchtröjor 

I Göran Forss frånvaro redogjorde Per W för dagsläget. Klubbchefens erbjudande är  

att serielagen får köpa tröjorna för 250:-, förutsatt att anmälan kommer in till Moniers 

senast på klubbens vårmöte 11/4. Hur många som anses ingå i resp. lag är dock en 

öppen fråga, alla spelar ju inte varje match. Per föreslog igår att anmälan ska göras 

genom resp. lagcoach. Frågan om vilka som ska få köpa tröjorna till detta kraftigt 

reducerade pris överlämnas till Göran F och klubbchefen att lösa. 
 

b) Gubbröran 

Sivert Brännmark tog upp sitt förslag om hur tävlingen Gubbröran ska genomföras. 

Han föreslår att den genomförs som två tävlingar i en där H55 möter H 65 och H 70 

möter H 75. Mötet beslöt att tillstyrka förslaget och överlämna det till herrkommittén 

för genomförande i årets tävling. 

 

c) Frågan om förtäringen vid seriespel togs upp av Karl-Johan J. Mötet kunde konstatera 

att frågan behöver utredas och beslut tas av styrelsen, så att det blir gemensamma 

regler för hemma- och bortamöten samt i alla serier. Mötet beslöt att ge Holger 

Samuelsson i uppdrag att ta upp frågan med styrelsen.  

 

Avslutning 

Mötesordföranden avslutade därefter årets vårmöte. 

 

 

 

Per Wass      

Per Wass      

Sekreterare    
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Holger Samuelsson 

Holger Samuelsson 

Mötesordförande 

 

 

Justeras 

 

 

 

John Kårbro    Bo Johansson 

John Kårbro    Bo Johansson 

 

 


