
    PROTOKOLL 
    Oldtimers årsmöte vid Forsbacka GK 
    Tid: tisdag 2020-10-01 kl. 15.00 
    Lokal: Forsbacka herrgård 
Närvarande: 25 medlemmar. 
 
§14 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
Därefter hålls en tyst minut för bortgångne Stellan Nyqvist. 
 
§15 Frågan om mötet utlysts på rätt sätt 
Mötet godkänner kallelsen 
 
§16 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§17 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande väljs Karl-Erik Höög och till sekreterare Kerstin Jansson. 
 
§18 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare väljs Christer Axelsson och Kerstin Svensson. 
 
§19 Verksamhetsberättelse 2020 
Karl-Erik föredrar verksamhetsberättelsen som godkänns och läggs till handlingarna.  
 
§20 Ekonomirapport 2020 
Sven Forsell redovisar ekonomirapporten som godkänns. Inkomna startpengar ca 12 000:- .  
Har varit bra deltagande på torsdagstävlingarna med totalt 408 deltagare. 
Inomhusträningen i tennishallen blev ett minus.  
Ett överskott på ca 4 000 kr går till klubben. 
En utvärdering av alla rabatter, golfhäftet med halv greenfee mm, som styrelsen beslutat om bör 
göras efter säsongen. 
 
§21 Fråga om ansvarsfrihet för oldtimerskommittén. 
Mötet beviljar oldtimerskommittén ansvarsfrihet.  
 
§22 Val av ordförande för oldtimerskommittén 
 Karl-Erik Höög väljs till ordförande. 
 
§23 Val av ledamöter för oldtimerskommittén. 
Nyval av Kerstin Svensson och Britt Gustafsson på två år. Omval av Gunilla Kjellstedt på två år. Kvar i 
styrelsen Kerstin Jansson och Sven Forsell. 
 
§24 Val av valberedning 
Stefan Holm, sammankallande och Kjell Jansson väljs till valberedning. 
 
§25 Verksamhetsplan 2020 
Föreslagen verksamhetsplan diskuteras. Oldtimerskommittén får i uppdrag lämna förslag till vårens 
upptaktsträff. Följande punkter ses över: 

• Förslag till tävlingar, ev olika tävlingsformer. 

• Tävlingar med shotgun-start med avslutande lunch eller starta med lunch och en 
eftermiddagstävling. Tidig vår och sen höst skulle vara mest troligt vid shotgun-start. 

• Besöka en grannbana. 

• Utbyte med Billerud GK. 

• Hur locka fler deltagare till tävlingen. 



• Träning i tennishallen eller annan träning med vår pro Christoffer. 

• Regelkurs på vårmötet 
 
§26 Övriga frågor 
 
Startavgift.  
Mötet beslutar att startavgiften 2021 ska vara 40 kronor.  
 
Antal tävlingar. 
Tävlingsansvariga Britt Gustafsson och Kerstin Svensson lämnar förslag på tävlingsprogram vid vårens 
upptaktsträff.  
Förslag om att starta oldtimers kl 13.00 avslås. 
Första start tidig vår och sen höst föreslås tidigast kl 9.00. När starttiden är kl 8.00 bör kansliet 
öppnas tidigare så att scorekort kan lämnas ut till de tävlande. 
 
Orange tee 
Kommer det ske en satsning på orange tee. Frågan skickas vidare till styrelsen. 
 
§27 Mötets avslutande. 
Ordföranden förklarar mötet för avslutat. Därefter serveras hamburgare på vår restaurang.  
Tackpresent överlämnas till avgående ledamöterna Hans Åström, Reinhold Berg och till Rolf Weibull 
för hjälp med tävlingsredovisningen. 
Efter maten delas pris ut till vinnarna i årets tävlingar. 
Avslutningstävlingen med de tolv som kvalificerat sig var en uppskattad tävling som bör ske även 
nästa år. 
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