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Höstmöte tisdagen den 22:a oktober 2019 
 
Plats: Klubbhuset 
Tid: 10:00 
Närvarande: 44 oldboys 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Oldboyskommitténs ordförande Jan-Åke Jonsson hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Fråga om kallelse 
Ordföranden redovisade att kallelsen framgått av klubbens hemsida och att mail 
skickats till berörda. Mötet förklarades behörigen utlyst. 
 
§ 3 Fastställande av röstlängd 
På ordförandens förslag beslöts att närvarolistan kunde användas som röstlängd. 
 
§ 4 Val av mötesledare och sekreterare 
Till mötesledare föreslogs Jan-Åke Jonsson och till sekreterare Gunnar Harmén. Mötet 
valde dessa. 
 
§ 5 Val av två justeringsmän att jämte mötesledaren justera anteckningarna 
Föreslogs Jajje Pettersson och Hans Ottoson. Mötet valde dessa. 
 
§ 6 Summering av den gångna säsongen med rapportering från aktivitets-
ansvariga 
 
6.1 Seriespelet H50 
Redovisningen gjordes av Jan-Åke Jonsson på underlag från Bo Carlsson. Bråvikens 
GK kom på femte plats av sju lag. Norrköping-Söderköpings GK vann. 
 
6.2 Seriespelet H60 
Redovisningen gjordes av Jan-Åke Jonsson på underlag från Per-Eric Gustavsson. 
Efter 13 matcher vann Vadstena GK med Bråvikens GK på fjärde plats. 17 spelare har 
deltagit varav några ur H70-kategorin. 
 
6.3 Seriespelet H70 
Göran Forss meddelade att 20 spelare deltagit i de 14 matcherna. Motala GK vann och 
Bråvikens GK kom inte sist.  
 
6.4 Seriespelet H75 
Karl-Johan Johansson meddelade att sju lag deltagit. Landryds GK vann och Bråvikens 
GK kom på femte plats.12 spelare har deltagit med  några från högre åldersklass. Innan 
seriespelet började rådde viss förvirring om huruvida antalet spelare i lagen skulle vara 
fyra eller sex. Det blev sex. Karl-Johan avgår som ansvarig. 
 
6.5 Seriespelet H80 
Ulf Jaensson meddelade att fem matcher spelats. Linköpings GK vann och Bråvikens 
GK kom sist. Nio spelare deltog. 
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6.6 Onsdagsgolfen 
Thord Källström meddelade att tävlingssäsongen startade den 24:e april och avslutades 
den 25:e september med kanonstart. Vid seriespelets 19 omgångar har 1040 starter 
gjorts av 106 deltagare varav 78 spelat mer än sex gånger. Vinnaren av årets 
oldboysserie blev Thed Simonsson tätt följd av Ryde Fröberg  och Jörgen Rosberg.  
 
6.7 Matchspelet  
Torsten Hjärtström meddelade att tävlingar har spelats 17 måndagar med start den 29:e 
april och slut den 16:e september samt en avslutningsdag med prisutdelning den 25:e 
september. Genomsnittligt antal deltagare har varit 19. 36 spelare har deltagit varav 25 
mera frekvent. Totalt har spelats 331 matcher med dubbelmatcherna inräknade. 
Vinnare blev Torsten, två blev Jörgen Rosberg och trea Tommy Larsson. 
  
6.8 Årets Kick-Off 
Thord Kjällström meddelade att aktiviteten genomfördes den 17:e april på vår 
hemmabana . 75 herrar och 13 damer kom till start. Uppläggningen var kanonstart med 
efterföljande gemensam lunch. Christer Holmfeldt vann herrarnas tävling på 72 slag 
netto och Kerstin Nilsson vann för damerna med 33 poäng. 
 
6.9 Manheim Cup 
Thord Kjällström meddelade att tävlingen genomfördes fredagen den 28:e juni för femte 
gången. 12 damer spelade match mot 12 herrar 3x9 hål med Ryder/Solheim Cup 
uppläggning. Damerna vann för andra året i rad.. 
 
6.10 Höstresan 
Thord Kjällström meddelade att höstresan i år gick till Askersunds GK 4-5 september 
med 32 deltagare. Första dagens singel slaggolf vanns av Torsten Hjärtström.  
Andra dagens bästboll poängbogey i par vanns av Torsten Hjärtström och Ulf 
Svanström. 
 
6.11 Utbytet med Vreta Klosters GK 
Holger Samuelsson meddelade att utbytet i år blev inställt på grund av svårigheter att 
hitta lämplig dag. 
 
6.12 Hösttouren 
Bengt Carlsson meddelade att årets tävling på Bråvikens GK skedde den 26:e 
september. Deltagandet  var tyvärr mycket lågt – totalt 36 i A-klassen och 26 i B-
klassen. Vädjades till alla oldboys att delta i större utsträckning på hemmaplan 
kommande år. 
 
§ 7 Preliminär ekonomisk redovisning 
Anders Lindström redovisade en kassarapport för perioden november 2018 till 
november 2019. Läget är tillfredsställande. 
 
§ 8 Vinteraktiviteter 
Jan-Åke Jonsson meddelade att klubben gärna tar emot hjälp med arbeten. 
Intresserade anmäler sig till kansliet. Banchefen eller Jan Monier är arbetsledare. 
Maskiner får inte skötas av icke banpersonal. Bakgrunden till detta är att säkra att 
arbetsmiljöregler följs och att försäkringar täcker eventuella olyckor. 
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§ 9 Klubbnyheter 
Bengt Carlsson informerade om pågående ut- och invändiga arbeten på Gubbaro och 
efterlyste flera frivilliga, Bengt är också tillfällig ersättare efter Thed Simonson i klubbens 
valberedning 
Jan-Åke Jonsson meddelade följande 

- Klubben arrangerar Bråviken Open även 2020 (30/8-1/9)  
- Klubbmöte preliminärt den 6:e december i Rejmes lokaler. 
- För samarbetet med GACenter gäller samma avtal som förra säsongen.  
- ÖGF har höstmöte 28:e oktober. Seriespelet blir sannolikt oförändrat men en 

rekommendation förväntas om att arrangerande klubb inte behöver bjuda på 
lunch. 

- De föreslagna banförändringarna är många och det är ovisst hur många och i 
vilken takt de ska realiseras. I närtid prioriteras dock ny green på gul 9 och ny 
sträckning på gul 4. 

- Det är viktigt att få tillräckligt med funktionärer till klubbens tävlingar. Utbildning 
av intresserade kommer. 

- Åsa Monier kommer att anordna träffar för blivande domare. 
- Efterlystes intresserade för fadderverksamhet. 
- Klubbens tävlingsprogram för 2020 är preliminärt framtaget. Några nyheter är 

städscramble och matchspelstävlingar för alla under kvällstid. 
- Deltagandet var mycket dåligt på årets KM. Oldboyskommittén uppmanar alla till 

större deltagande framöver. 
 
§ 10 Val till kommittén 

- Ordförande i oldboyskommittén (ett år) 
- Efter förslag omvaldes Jan-Åke Jonsson 
- Två ledamöter (två år) 

Efter förslag valdes Karl-Axel Geisler och Thord Källström. 
 

§ 11 Val av ledamot i klubbens tävlingskommitté 
Efter förslag omvaldes oldboyskommitténs ordförande. 
 
§ 12 Prisutdelning 
Årets vinnare av oldboysserien blev Thed Simonsson..  
Till de 20 bästa på ”10-listan” utdelades priser av varierande valörer i form av 
presentkort att användas på klubben. Därutöver lottades 15 priser ut till de som spelat 
minst sex tävlingar och var närvarade vid dagens möte. Även dessa priser i form av 
presentkort. 
 
§ 13 Övriga frågor 

- Onsdagsgolfen 
Beslöts att startavgiften för hela säsongen skall höjas från 300:- till 350:- och för 
enstaka gånger från 30:- till 40:- Beslöts också att försöka införa betalning med 
swish för den senare. 

- Vinterputtningen 
Gunnar Harmén informerade om att han och Anders Lindström startar 
vinterputtningen den 14:e november kl 13:00.  

- Bänkar 
Sivert Brännmark uppmanade oldboyskommittén att till klubben framföra 
önskemål om att placera ut bänkar på de tee-områden som saknar sådana. 
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- Aktivitetsansvariga 
Följande sammanfattar det som framkommit under mötet:  
H50 – Som ersättare för OlaPalmqvist kvarstår Bo Carlsson 2020 
H60 – Ersättare behövs för Per-Eric Gustavsson 
H70 – Ersättare behövs för Göran Forss och Thomas Björk 
H75 – Nya ansvariga blir Göran Forss och Thomas Björk 
I övrigt oförändrat. 

 
§ 14 Mötets avslutande 
Mötesledaren tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid anteckningarna 
 
 
Gunnar Harmén 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
Jan-Åke Jonsson 
Mötesledare 
 
 
 
 
Jajje Pettersson   Hans Ottoson 
Justeringsman   Justeringsman 


