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Vårmöte torsdagen den 5:e april 2018 
 
Plats: Klubbhuset 
Tid: 10.00 
Närvarande: 46 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 Runo Andersson till justeringsmän. 
 
§ 6 Ekonomisk redovisning för föregående år 
Anders Lindström presenterade dels en kassarapport för tiden nov -16 till nov -17, dels en 
lägesrapport per den 1 april för perioden nov -17 till nov -18. Mötet hade inga erinringar mot 
redovisningen. 
 
§ 7 Klubbnyheter 
Jan-Åke Jonsson gav följande information: 

• Omklädningsrummen är nu uppfräschade med hjälp av damkommittén. 

• Masterplan för banan ska upprättas av den danska arkitekten Philip Spogaard med 
syfte att åstadkomma förbättringar och försköningar. 

• Det finns planer på fortsatt markexploatering på två platser; dels ett mindre område 
vid greenen på gul 1, dels ett större område utmed röd 6, förbi röd 8 och tee på vit 7 
ned till Bråviken. Klubbens styrelse har beslutat att fortsätta planering och kontakter 
med företaget Siphomes. 

• Klubben önskar hjälp med att iordningställa greenerna inför öppnandet. 

• Banan kan förhoppningsvis öppnas med 18-hålsslinga till helgen. 

• Den första klubbtävlingen sker 29/4. 

• Fredrik Wetterstrand (utvecklingschef på SGF) föreläser om mental träning 22/4 
09.30-11.45. Anmälan görs på hemsidan. 

• Funktionärer efterlyses till Golfens Dag 26/5 och till Bråviken Open 6-8/9. 

• Shopen lanserar ny typ av träningskort. Mer info på hemsidan eller via William 
Monier. 

• På hemsidan finns nya regler för biluthyrning. 
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• Bråvikens GK har fortsatt samarbete med Finspångs GK och Jönåkers GK samt nytt 
med Örebro City Golf & CC/Mosjöbanan, Hagge GK och Söderåsens GK. Närmare 
information finns på hemsidan. 

• Priser bör utgöras av presentkort gällande klubbens olika verksamheter. 

• Bråviken ingår i fortsättningen på hösttouren. 

• Allt spel på banan ska i fortsättningen registreras på GolfIdent. 
 
§ 8 Uppdatering av aktivitetsansvariga för kommande säsong 
Gunnar Harmén redovisade en lista som uppdaterats både vad avser aktiviteter och 
ansvariga. Beslöts komplettera listan med Ryde Fröberg som delansvarig för H75 samt 
tillföra aktiviteterna Kick-off och Höstresan båda med Tord Källström som ansvarig. Listan 
bifogas. 
 
Jan-Åke Jonsson klargör om Holger Samuelsson ska kvarstå som ansvarig för utbytet med 
Vreta Klosters GK. 
 
Anm Listan kommer att läggas ut på hemsidan tillsammans med en beskrivning av de olika 
aktiviteterna. 
 
§ 9 Övriga frågor 
9.1 Thord Källström meddelade att 

• Säsongen startar med en kick-off onsdag  9/5 på Jönåkers GK med kanonstart 
preliminärt kl 09.00. Oldgirls inbjuds och spelar en egen tävling. 

• Manheim Cup spelas fredag 29/6. 

• Höstresan kommer att äga rum onsdag-torsdag 5-6/9 till Tobo GK. Kostnaden blir 
preliminärt 1695:- för dubbelrum  och 1895:- för enkelrum. 

 
Påpekades att denna tidpunkt för resan delvis sammanfaller med när Bråviken Open spelas 
och att det kan bli konfliker för de som vill vara funktionärer. Mötet uppdrog åt Thord att 
ordna en annan tid för höstresan, förslagsvis en vecka senare. 

 
9.2 Jan-Åke Jonsson meddelade att indelningen i åldersklasser i seriespelet bibehålls 
ytterligare ett år och att han har spelschemat för serieklasserna. 
 
9.3 Informerade Bengt Carlsson om att alla klubbar som deltar i hösttouren kommer att 
tillämpa föranmälan i GIT dagen innan tävling samt att starttiderna därefter lottas. 
Fortsättningsvis kommer tidpunkterna för klubbarnas värdskap att följa ett rullande schema. 
Alla manliga deltagare spelar i gemensam åldersklass 55+. 
 
9.4 Runo Andersson gick igenom det som gäller för onsdagsgolfen som beräknas mjuk- 
starta 11/4. Deltagande anmäls i vanlig ordning via GIT senast kl 12.00 dagen innan. 
Övriga detaljer såsom priser och onsdagsansvariga framgår av hemsidan och kommer 
dessutom att skickas ut via mail. Pottgolfen spelas 26/9 med kanonstart. 
 
9.5  Gunnar Harmén summerade vinterns inomhusputtning på GACenter och delade ut 
vandringspriset Årets Puttare till Jörgen Rosberg vars 10 bästa ronder gav hela 94 poäng. 
 
9.6 Jan Åberg framförde att tidpunkten för vårt vårmöte bör ligga tidigare och innan 
klubbens årsmöte. Detta bifölls. 
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9.7  Ulf Jaensson tog upp frågan om hur klubbens styrelse är sammansatt. Det är ju uttalat 
att alla åldrar och verksamheter ska vara representerade. I den nya styrelsen saknas dock 
representant för oldboysverksamheten. Beslutades att verka för en sådan förändring. 
 
9.8  Torsten Hjärtström meddelade att säsongens matchspel på måndagarna kommer att 
pågå under tiden 23/4 till 24/9. För tourspelet under den sista veckan i månaden gäller 
följande tider och platser; tisdag 29/5 Finspångs GK, torsdag 21/6 Jönåkers GK, fredag 
24/8 Finspångs GK. 
 
§ 10 Mötets avslutande 
Mötesordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Gunnar Harmén 
Protokollförare 
 
 
Justeras: 
 
 
Jan-Åke Jonsson            Ryde Fröberg  Runo Andersson 
Mötesledare            Justeringsman  Justeringsman 
 
 
 
Bilaga: 
Aktivitets- och ansvarslista för Oldboysverksamheten 2018 
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      Bilaga 1 
 
 
Aktivitets-och ansvarslista för Oldboysverksamheten 2018 
  
  Ansvar  Telefon           Mail 

 
Seriespel H55  Ulf Palmgren 0705-178443   ulf@allbilsskroten.se 

  Per-Eric Gustavsson 0706-663730   pellegus@icloud.com 

 
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 Ulf Jaensson 0702-519439   ulf.jaensson@telia.com 

  Ryde  Fröberg 0703-161707   ryde.froberg@gmail.com  
 
Onsdagsgolf Runo Andersson 0705-476372   runoandersson1943@gmail.com

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

(måndagar) 

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

(sista veckan i månaden) 

 
Kick-off  Tord Källström 0735-061475    tek011391475@gmail.com 

 

Höstresan  Tord Källström 0735-061475    tek011391475@gmail.com 
 
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 
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