
Protokoll fört vid Forsbacka GK:s oldtimers årsmöte den 27 oktober 2016. 

Plats: Dalhall, Åmål 

Närvarande: 34 deltagare 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Rolf Weibull förklarar mötet för öppnat. 

§2 Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt 

Mötet godkänner kallelsen. 

§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns.  

§4 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Till ordförande för mötet väljs Rolf Weibull och till sekreterare väljs Kerstin Jansson. 

§5 Val av protokolljusterare 

Till justerare väljs Christer Axelsson 

§6 Verksamhetsberättelse 2016 

Verksamhetsberättelsen godkänns. 

§7 Ekonomirapport 2016 

Christer föredrar ekonomirapporten. Inkomster från tävlingarna har gett 19 950 kronor. Utgifterna är 
priser och årsmötesavslutningen. 2016 ger ett litet överskott. Rapporten godkänns.  

I budget för 2017 beräknas inkomsterna till 20 000 kronor och utgifterna till 20 000 kronor. 

§8 Fråga om ansvarsfrihet för oldtimerskommittén 

Oldtimerskommittén beviljas ansvarsfrihet för det gångna året 2016. 

§9 Fastställande av kommittéledamöter för kommande verksamhetsår 

Antal ledamöter ska vara sex. 

§10 Val av  

a) ordförande 

Rolf Weibull väljs till ordförande på ett år. 

b) ledamöter 

Gunilla Kjellstedt, Reinhold Berg och Ulla Gustafsson väljs till ledamöter på två år. 

Kerstin Jansson och Christer Axelsson har ett år kvar. 



§11 Val till två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en sammankallande. 

Då ingen på mötet ville åta sig den uppgiften fick kommittén i uppdrag att utse valberedning. 

§12 Fastställande av poängberäkningssystem på torsdagstävlingarna. 

Två förslag presenteras: Återgå till 2015 års beräkningsystem eller 2016 års beräkningssystem. 

Efter handuppräckning beslutar mötet återgå till 2015 års beräkningssystem. 

§13 Verksamhetsplan 2017. 

a) tävlingsschema enligt 2016 godkänns 
b) medlemmarna positiva till resor och tävling på andra golfklubbar  
c) För val av tee vid tävlingarna godkänner mötet genom handuppräckning att samma ska gälla 

som tidigare, dvs alla kan välja vilken tee de vill spela från. 

§14 Övriga frågor   

Frågan om att vända banan med start från nuvarande hål 10 har diskuterats i styrelsen för Forsbacka. 
Christer redogör för hur diskussionerna har gått. En motion är inlämnad om detta som tas upp i 
samband med årsmötet för Forsbacka golfklubb.  

En ombyggnad av green 10 har också diskuterats men kommer att senareläggas pga kostnaden för 
detta. Kostnaden kommer att som förslag tas upp i 2017 års budget. 

För att få en bättre sammanhållning i oldtimers föreslås att några tävlingar startas med shutgun och 
med gemensam lunch efter tävlingen. Kommittén tar upp frågan. 

Monica Fagerström och Ulf Gärdensmo avtackas med varsin blombukett. 

§15 Mötets avslutande. 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet 

 

Kerstin Jansson  Rolf Weibull 

Sekreterare   ordförande 

 

Justeringsman 

 

Christer Axelsson 

 

 

 

 


