Gränna Golfklubb
Protokoll
Seniorernas höstmöte, Gränna Golfklubb
Tid:

Onsdagen den 1 november 2017

Plats:

Klubbhuset, Gränna Golfklubb

§1

Mötets öppnande
Ordförande för seniorkommittén, Lennart Håkansson hälsade alla välkomna till
årets höstmöte och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av mötesordförande
Valdes Lennart Håkansson till mötets ordförande.

§3

Val av mötessekreterare
Valdes Britt Marie Allard till mötets sekreterare.

§4

Val av justeringsman/kvinna
Valdes Åke Norberg att justera dagens protokoll.

§5

Dagordning
Redovisad dagordning fastställs.
.

§6

Information
1. Klubben och kansliet
Lennart Håkansson informerade om senaste nytt där klubben för femte året i
rad redovisar ett positivt resultat. Greenfeeintäkten har ökat med 175 tkr i
förhållande till föregående år. Intäkter för lektioner och rangen ökar.
Likviditeten i klubben är fortsatt stabil. När det gäller restaurangen så pågår
diskussion med vår krögare och förhoppningsvis får vi behålla honom även
nästa år.
Klubbens personal och styrelse har en positiv känsla när det gäller intresse för
att börja spela golf och för nya medlemsskap. Antalet medlemmar i november
2017 är 650 st. Sponsorsintäkter når inte budget men med en ny bra
marknadskommitté för 2018 så hoppas klubben på ökade sponsorsintäkter för 2018.
2. Banan
Patrik inledde med att tacka alla frivilliga för det ideella arbete, som våra
seniormedlemmar utför.
Säsongen inleddes tidigt och sommaren med ca 20 grader i luften var
tacksamt väder att spela golf i. Från 1 augusti och tom oktober har det fallit
320 mm regn.Det har inte regnat så här mycket på 20 år! För medlemmar och
gäster som hyrt bil/moped har det fått konsekvenser eftersom dessa inte har
kunnat köras på banan. Under säsongen har klubben haft ett ambitiöst
greenprogram för bättre kvalitet på greenerna. En vält har lånats in från

Visingsö för att kunna mföra detta. Klubben har inför nästa säsong investerat i
en egen vält. Luftning kommer att ske av greenerna för att undvika
mögelangrepp och dränering kommer att ske på hål 1 och hål 18.
Några frågor angående skyltning mellan hål 13 och 14 och bunkrar kom upp,
vilka kommer att bearbetas av bankommittén.
3. Resor
Lars Sundberg och Lars-Åke Forssmed ställer sina platser i resekommittén till
förfogande men kan tänka sig att stötta den nya kommittén.
§7

Ekonomi 2017
Kassör Lars Sundberg redogjorde för ekonomin under 2017. Verksamheten under
året beräknas ge ett överskott om ca 3 000 kr.. Syftet med de tävlingsavgifter som
betalas under säsongen är att de ska användas för seniorernas räkning till priser,
subventionering av hemliga resan och seniorernas avslutning.

§8

Revisionsberättelse
Seniorernas revisor Micael Berntson läste upp revisionsberättelsen.

§9

Fråga om ansvarsfrihet
Styrelsen och kassören beviljades ansvarsfrihet för 2017.

§ 10

Verksamhetsplan 2018, styrelsens förslag
Verksamhetsplan för 2018 presenterades och godkändes av mötet.

§ 11

Tävlingar
1.

Seniorpokalen 2018 information
Lennart informerade om seniorpokalen 2017 och seniorspelet. 786
deltagare totalt har spelet vilket ger ett snitt om 44 spelare/tillfälle.
Micael B föreslår att utskick med info görs till medlemmar i ”rätt”
ålder i syfte att öka spelarantalet. Medlemmarna önskar fler
kanonstarter, vilket är en fråga som vår banchef avgör. Tankar om att
A- och B-klass startar varför sig för att slippa väntan på prisutdelning
och förslag om att kunna välja att spela 12 hål framfördes av mötet.
Samtliga frågor och tankar kommer tävlingskommittén att arbeta
vidare med.

2.

Seniorpokalen 2018
Förslag om att Seniorpokalen ska spelas enligt ”LOP-modellen” men
att bonusen tas bort godkändes av mötet.

3.

Matchspelet 2018
Matchspelet spelas som 2017, dvs spelas med 32 deltagare där
förloraren på högersidan får möta segraren på vänstersidan om
andraplatsen. Förloraren i den matchen blir trea i matchspelet. Hcp
kommer även i år att reduceras med 25%. De angivna tidsgränserna
för matchspelet måste hållas. Eventuell avvikelse kan ske, men först
efter godkännande/tillstånd av ordföranden i Tävlingskommittén.

§ 12

4.

Seriespelet 2018
Klubben föreslår ett lag till H60, två lag till H70 och ett lag till H80.
Mötet beslutar att det är föreslaget antal lag som ska anmälas och
spela.
Lagledare
H 60: Håkan Nyqvist, H 70: Pelle Nyqvist och H 80: Göran Björndal

5.

Utbyten med Hook, Tranås och Mjölby
Samtliga utbyten med ovannämnda klubbar kommer att fortsätta som
tidigare. Göran Lago ansvarar för samarbetet med Tranås, Valdemar
Johansson för samarbetet med Hook och Britt Marie Allard för
samarbetet med Mjölby.

6.

Hösttouren 2017-2018, information
Ingvar Sivert informerade om säsongens hösttour, där tävlingen kunde
genomföras på 6 av 8 klubbar. Totalt deltog 298 startande vilket ger ett
snitt om 50 startande per tillfälle. Detta är en stor minskning i antal i
jämförelse med föregående år.

7.

Eclectic 2018 information
Seniorernas Eclectic-tävling kommer att genomföras även 2018. Pris
för deltagande: 50 kr. Tävlingskommittén kommer att arbeta vidare
om Eclectic-tävlingen ska gälla annan tävling än tisdagsgolfen.
Bullen informerade om klubbens Eclectic där tävlingen är öppen aprilseptember, spelas över 18 hål i olika klasser och valfri speldag och
spelpartner. Kostnad 100 kr.

Val av styrelse, revisorer och valberedning 2017
Valberedningens förslag inför 2018
Lars Westin

Val av orförande 1 år

Kvarstående ledamöter

Lars Sundberg, Britt Marie Allard

Val av två ledamöter 2 år

Valdemar Johansson, Per-Olof Olsson

Val av två suppleanter 1 år

Micael Berntson, Pelle Nyqvist

Val av webbmaster 1 år

Britt Marie Allard

Val av revisorer 1 år

Staffan Hermansson, Lars-Åke
Forssmed

Val av revisorssuppleant 1 år Donald Israelsson
Valberedningen

Ingvar Sivert, Lars-Erik Wiik

Valberedningens förslag godkändes av mötet.

§ 13

Information om styrelsens val för 2018
Tävlingskommittén,

Britt Marie Allard
Göran Lago
Lennart Håkansson

ordförande omval
ledamot omval
ledamot nyval

Resekommittén,

Vakant
Vakant

ordförande
ledamot

GRIS,

Lennart Håkanson

kontaktperson

Lagledare GRIS,

Ingvar Siverth
Per-Olov Olsson

ranchen, omval
bunkrarna, omval

Vinteraktiviteter 2017-2018 Stig-Ola Lövgren
L-Å Forssmed

bowling
innegolf

§ 14

Övriga frågor/information
Lars Westin och Mats Wettermark informerade om pågående arbete inför SPF:s
Riksmästerskap i golf, vilket kommer att genomföras på Gränna GK och Tranås GK i
augusti 2018.

§ 15

Prisutdelning Seniorpokalen och Matchspel 2017
Lennart Håkansson delade ut välförtjänta priser till de bästa spelarna i Seniorpokalen
och matchspelet 2017.

§ 16

Avtackningar
Ingvar Sivert avtackades för bra arbete i styrelsen och Lennart Håkansson avtackades
för flera år i styrelsen och som ordförande.

§ 17

Avslutning
Ordförande avslutar mötet och tackar alla för ett bra verksamhetsår och påtalar att
seniorerna är en uppskattad grupp i klubbens verksamhet.Vår nya ordförande Lars
Westin, önskas stort Lycka till!

Vid protokollet:

Britt-Marie Allard
sekreterare

Lennart Håkansson
ordförande

Åke Norberg
justeringsman

