
PROTOKOLL  

 
fört vid årsmöte med FoGk:s oldtimers den 17 oktober 2013 

 

Plats: Stadshotellet Åmål. 

 

Närvarande: 28 deltagare. 

 
§ 1 Ordförande Kurt Carlson öppnade mötet och hälsade  alla 

välkomna. 

 

§ 2 Mötet svarade ja på frågan om mötet utlysts på rätt sätt. 

 

§ 3 Dagordningen fastställdes enligt förslag. 

 

§ 4 Kurt Carlson valdes till ordförande och Stellan Nyqvist 

 till sekreterare för mötet. 

 

§ 5 Vera Kadhammar och Kerstin Baier valdes att justera 

 dagens protokoll, samt att vara rösträknare. 

 

§ 6 Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes. 

 

§ 7 Årets resultaträkning redovisades och godkändes. 

 

§ 8 Kommittén för oldtimers beviljades ansvarsfrihet. 

 

§ 9 Beslutades att det skulle vara sex ledamöter i kommittén även 

2014. 

 

§ 10 Stellan Nyqvist valdes till ordförande för en tid av ett år. 

 

§ 11 Till ledamöter valdes för en tid av två år Bo-Lennart 

Hjalmarsson (omval) och Christer Axelsson (nyval). 

 

Ulf Gärdensmo, Monika Fagerström och Ulla Gustafsson har ett 

år kvar som ledamöter. 

 

 

§ 12 Till valberedning utsågs Kurt Carlson och Kerstin Baier med 

Carlsson som sammankallande. 



 

§ 13 Tävlingar 2014. 

 

Ett preliminärt spelprogram redovisades. Efter diskussion 

beslutades att fortsätta ett år till med slaggolf den sista 

torsdagen i månaden.  

Det beslutades också att ha en partävling i början (fyrboll) och 

en i slutet (greensome) på säsongen.  

 

 

§ 14 Övriga frågor. 

  

MUFF tävlingarna diskuterades. Endast 8 spelare från 

Forsbacka har deltagit i de tre tävlingarna som arrangerats i 

Mellerud, Dagsholm och Uddevalla. Kommittén fick i uppdrag 

att följa upp detta och sprida beslutet till medlemmarna via 

hemsidan eller via e-post. 

 

Ett förslag kom upp att byta namn på kommittén till 

seniorkommittén. Frågan överlämnades till styrelsen för ev. 

beslut senare i frågan. 

 

Forsbackas nye klubbchef Fredrik Lindegård var närvarande 

på mötet och han presenterade sig för mötesdeltagarna. En gåva 

överlämnades till honom med hopp om att han skulle trivas i 

klubben och Åmål. 

 

En blomma överlämnades till avgående ordförande Kurt 

Carlson som tack för de år han varit verksam i kommittén.  

 

§ 15 Mötet avslutades kl. 19.00 och ordförande bjöd in till buffé. 

Därefter följde prisutdelning för den gångna säsongens 

tävlingar. 

 
 Åmål den 17 oktober 2013. 

 

 

 Stellan Nyqvist/sekr.  

 

 

 

 ……………………………               ………………………. 

 Vera Kadhammar/justeringsman  Kerstin Baier/justeringsman  


