
    PROTOKOLL 
    Oldtimers årsmöte vid Forsbacka GK 
    Tid: onsdag 2017-10-11 kl. 18.00 
    Lokal: Forsbacka herrgård 
Närvarande: 32 medlemmar. 
 
§26 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§27 Frågan om mötet utlysts på rätt sätt 
Mötet godkänner kallelsen 
 
§28 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§29 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande väljs Rolf Weibull och till sekreterare Kerstin Jansson. 
 
§30 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare väljs Kerstin Svensson. 
 
§31 Verksamhetsberättelse 2017 
Rolf föredrar verksamhetsberättelsen som godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§32 Ekonomirapport 2017 
Christer Axelsson redovisar ekonomirapporten som godkänns. 
 
§33 Fråga om ansvarsfrihet för oldtimerskommittén. 
Mötet beviljar oldtimerskommittén ansvarsfrihet. 
 
§34 Oldtimerskommittén  
Inga val av ordförande eller ledamöter görs nu på mötet. Styrelsen i Forsbacka GK utser ordförande 
som i sin tur väljer ut kommittémedlemmar. Alla kommittéordföranden är kallade till nästa 
styrelsemöte. 
 
§35 Verksamhetsplan 2018 
Rolf har gjort en preliminär verksamhetsplan.  

• 23 torsdagstävlingar varav en partävling i början av säsongen. Det blir 11 poängbogey- och 
11 slaggolftävlingar där man kan välja mellan att spela 9 eller 18 hål med valfri tee. 

• Någon eller några tävlingar med shotgun-start med avslutande lunch för den som vill. 

• Besöka en grannbana i början av säsongen 

• En matchtävling under säsongen. 
 
Följande förslag framförs under diskussionen; 

• Variera starttid på tävlingarna, förmiddag och eftermiddag. 

• Tävlingar med samma tee för alla, t.ex. röd, blå eller gul för herrar respektive röd eller blå för 
damer. 

• Herrar fyllda 75 år har rätt att spela från röd tee. 

• Shotgun där lunch ingår i startavgiften. 

• Shotgun med gemensam fika före start. 

• Sänka startavgiften till 20 kronor och minska på prissumman motsvarande. 
 
§36 Övriga frågor 
Banan ska slopas om fr o m 2018.  



Forsbacka golfbana har utsetts som nr 41 i Sverige av Golf Digest. 
 
37 Mötets avslutande. 
Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 
 
Vid protokollet    
 
 
Kerstin Jansson   Rolf Weibull 
Sekreterare    ordförande  
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Kerstin Svensson 


