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Vårmöte onsdagen den 13 mars 2019 
 
Plats: Klubbhuset 
Tid: 10:00 
Närvarande: 47 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 Torsten Hjärtström till justeringsmän. 
 
§ 6 Ekonomisk redovisning för föregående år 
Anders Lindström presenterade dels en kassarapport för tiden nov -17 till nov -18, dels en 
kassarapport avseende trivselkassans läge mars 2019. Mötet bejakade förslag till viss 
ändrad inriktning för medlens användning och hade inga erinringar mot redovisningen. 
 
§ 7 Klubbnyheter 
Jan-Åke Jonsson redovisade följande: 

• Många nyheter i klubbverksamheten är på gång men kunde inte redovisas då de 
kommer att beslutas på årsmötet nästa vecka. 

• Klubben kommer att i egen regi driva kiosken och rangen. 

• Shopverksamheten kommer att ändras och shopen kommer att byggas om. 

• Åsa och Jan Monier kommer att fokusera mera på klubbaktiviteter. Ny pro blir den 
nyutexaminerade William Monier. Beslut förväntas på kommande styrelsemöte. 

• För restaurangen bildar Enoteket ett nytt bolag med delvis andra ägare.. 

• Arbetet med masterplan för banans ombyggnad fortsätter med bland annat besök av 
banarkitekten förra veckan. Hål gul 4 kommer troligen att bli oförändrat  2019. 
Diskussioner om försäljning av mark vid röd slinga pågår. Beslut om banan ska tas 
på medlemsmöten 

• Greenkeepern Kristoffer Andersson har slutat och har Hills GK som ny hemvist. Han 
kommer dock att stötta och vara bollplank till ersättaren Daniel Sandberg som varit 
andreman. Ny sådan blir Kristian Brohof från NSGK. 

• På banan kommer skötseln att ske med tre årsarbetare och säsongsanställda med 
bland annat tre polacker som redan anlänt. 

• Våra nuvarande samarbetsklubbar behålls och kommer att utökas.. 
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• På grund av ökade driftskostnader kommer styrelsen på årsmötet sannolikt att 
föreslå höjda årsavgifter. 

• Ska klubbens samarbete med GACenter fortsätta? Mötet uttalade stöd för detta och 
beslutades att oldboyskommittén skriftligt ska underrätta klubbledningen om detta. 

• Anslagstavlan ska flyttas från nuvarande plats till ”lilla huset”. Beslutades att 
tävlingsledarna ska anslå information om aktuella tävlingar. 

• Klubbtröjor i olika utformningar och med separata färger för damer och herrar ska tas 
fram för att visa tillhörighet vid tävlingar och andra arrangemang. 

• Bråviken ingår i Östergötlands Golfförbunds seriespel i klasserna H50, H60, H70, 
H75 och H80. Spelprogrammen är klara. 

• Utbytet med Vreta Kloster GK har bestämts till torsdagen den 15/8 på Bråviken. 
Tävlingen brukar ske med kanonstart vilket står i strid med styrelsens beslut att inte 
tillåta sådant under säsongen. Dessutom är tidpunkten inte bra med hänsyn till andra 
aktiviteter. Beslutades att försöka ändra tidpunkten till onsdagen 14/8 och framställa 
önskemål till klubbstyrelsen om kanonstart. 

• Klubbens tävlingskommitté vill verka för bättre service i samband med tävlingar 
bland annat genom utbildning av tävlingsvärdarna. Det saknas fortfarande 
tävlingsvärdar till en del tävlingar och mötesdeltagarna uppmanades att fylla dessa 
vakanser.  

 
§ 8 Uppdatering av aktiviteter och ansvariga för kommande säsong 

• Gunnar Harmén redovisade en lista över aktiviteter och ansvariga. Inga 
invändningar noterades. 

           Listan bifogas anteckningarna (bilaga 1)  
Anm Listan kommer att läggas ut på hemsidan tillsammans med en beskrivning av                
de olika aktiviteterna. 

• Thed Simonson redovisade säsongens uppläggning av onsdagsgolfen. Den börjar 
17/4 (reserv 24/4) med en kick-off och kanonstart. Är det inte möjligt med kanonstart 
flyttas kick-offen till Jönåker. 19 tävlingsdagar planeras med tre lagtävlingar.  
Undantagna tävlingsdagar är 1/5, 31/7, 9/9 och eventuellt 14/8 (se ovan). Säsongen 
avslutas med pottgolfen den 25/9. Alla golfvärdar är utsedda. Beslutades att inte ha 
en tävling med fyra klubbor och att inte ha tävlingar med dubbla poäng. Information 
är utskickad via mail. 

• Thord Källström meddelade att Manheim Cup spelas första fredagen efter 
midsommar. 12 oldboys deltar efter anmälan (lottning vid överanmälan). 

• Thord Källström har undersökt två alternativ för höstresan; Vingåker och Askersund.  
Efter redovisning av kostnader mm beslutades att välja Askersund med alternativet 
hotell. Thord undersöker om gemensam transport med buss kan ordnas. 

• Torsten Hjärtström informerade om matchspelet som kommer att äga rum 17 
gånger med början 29/4 och slut 23/9. Speluppehåll under juli. Utskick kommer på 
mail. 

• Bengt Carlsson hade ingen information ännu om hösttouren. 

• Gunnar Harmén meddelade att tre gånger återstår av vinterputtningen. 
 
§ 9 Övriga frågor 
Ryde Fröberg konstaterade att oldboysgruppen står för en stor del av klubbens 
verksamhet. Det vore därför naturligt och rättvist att gruppen är representerad i klubbens 
styrelse. Diskuterades lämpligaste tillvägagångssätt för att få en förändring till stånd. 
Beslutades att Ryde på årsmötet till valberedning föreslår Ted Simonson och Jan Åberg.  
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§ 10 Mötets avslutande 
Mötesledaren tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Gunnar Harmén 
Protokollförare 
 
 
Justeras: 
 
 
Jan-Åke Jonsson            Ryde Fröberg  Torsten Hjärtström 
Mötesledare            Justeringsman  Justeringsman 
 
 
 
Bilaga: 
Aktivitets- och ansvarslista för Oldboysverksamheten 2019 
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Bilaga 1 
 
Aktivitets-och ansvarslista för Oldboysverksamheten 2019 
 
               Ansvar                  Telefon    Mail 
 

Seriespel H50 Ola Palmqvist 0000-000000 
 
Seriespel H60  Ulf Palmgren 0705-178443      ulf@allbilsskroten.se 

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

 
Seriespel H70 Göran Forss 0706-840037       gran.forss@gmail.com 

  Thomas Björk                 0708-210156       thomas@bjorks.net 

 
Seriespel H75 Karl-Johan Johansson 0708-113070         k.johan.johansson@gmail.com 
  Leif Bredenwall            011-167468        leif.bredenwall@telia.com 
 
Seriespel H80 Ulf Jaensson 0702-519439       ulf.jaensson@telia.com 

  Ryde  Fröberg 0703-161707       ryde.froberg@gmail.com

  
 
Onsdagsgolf Thed Simonsson 0738-537482       thed.simonson@bredband.net 

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

  Göran Knutsson 0733-565446   knutssongoran1938@hotmail.com 

 
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

            
 
Hösttouren  Bengt Carlsson 0706-097877       16carlsson@telia.com 
 
Vinterputtning Gunnar Harmén 0733-686082        gunnar.harmen@tele2.se 
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