
PROTOKOLL 
Oldtimerskommittén vid Forsbacka GK 
Tid: Torsdag 2016-10-06 kl. 11.00 
Lokal: Forsbacka 

 
Närvarande: 

Christer Axelsson Ulf Gärdensmo 

Monica Fagerström Kerstin Jansson 

Ulla Gustavsson Rolf Weibull 

 

1. Christer valdes till ordförande och Rolf till sekreterare för mötet. 

2. Ulf utsågs till att justera protokollet. 

3. Dagordningen fastslogs. 

4. Verksamhetsberättelse skrivs efter oldtimers årsmöte 27/10. 

5. Kassör Rolf G Andersson vill ha in budget för 2017 från oldtimers senast 14/10. Christer hade fått 

ett förslag på budget från honom. Vi beslöt att öka intäkterna från startavgifter till 20000 kr vilket 

motsvarar 2016 års intäkter. Övriga kostnader ökades med motsvarande belopp. Christer ska skicka 

in den reviderade budgeten till kassören. 

6. Priserna till säsongens tävlingar diskuterades. Presentkort på totalt 12000 kr i golfshopen ska delas 

ut i priser i fem tävlingsklasser: dam, herr, 9-hål, partävling och matchtävling. Värdet på priserna i 

varje klass ska i princip motsvara inkomsterna från startavgifterna i respektive klass. Rolf fick i 

uppdrag att föreslå detaljer som kommittén kan ta ställning till. 

7. Poängberäkningssystemet för torsdagstävlingarna diskuterades. Styrelsen var enig om att behålla 

systemet som använts 2016. Frågan ska tas upp på årsmötet som får besluta om vi ska behålla 

systemet från 2016 eller återgå till det vi hade 2015 (eller om årsmötet önskar något annat). 

8. Verksamhetsplan för 2017 ska diskuteras på årsmötet. Frågor som kommittén diskuterade: 

a. Resa till annan bana (vår och höst). 

b. En eller flera scramble-tävlingar (för att locka nya deltagare). 

c. Slaggolf, PB, partävling, matchtävling. 

d. Ska herrar få välja tee valfritt eller ska 75-årsregeln gälla. 

9. Oldtimers årsmöte 

a. Plats: Dalhall. Ulla kontaktar Dalhall och preliminärbokar. 

b. Tid: 2016-10-27 kl. 18.00. 

c. Rolf skriver kallelse med dagordning som skickas ut senast 13/10. Svar om deltagande till 

Ulla eller Kerstin senast 20/10. 

10. Valberedningen har kontaktats angående val av kommittéledamöter, men de har inte något färdigt 

förslag än. 

11. Vi diskuterade tänkbara namn att på årsmötet föreslå till valberedningen. 

12. Rolf fick i uppdrag att skicka in oldtimers bidrag till novembernumret av Forsbackanytt. 

13. Christer informerade från de styrelsemöten som han deltagit i. 

14. Nästa möte bestämdes till 2016-11-03. 

Vid protokollet Justeras 

Rolf Weibull Ulf Gärdensmo 


