Gränna Golfklubb
Protokoll
Seniorernas höstmöte, Gränna Golfklubb
Tid:

Onsdagen den 2 november 2016

Plats:

Klubblokalen, 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 Göran Lago att justera dagens protokoll.

§5

Dagordning
Redovisad dagordning fastställs.

§6

Presentation av ”Lyoness”
Karin Johansson berättade om Lyoness, ett koncept som vår restaurang är ansluten
till. När vi medlemmar ansluter oss får vi ett”Cash Back”-kort som inte bara gäller i
vår restaurang utan kortet har flera förmåner i olika branscher..

§7

Information
1. Klubben
Vår ordförande Johan Ljunggren informerade om senaste nytt från klubben.
Philip Cooper har anställts som ny golfchef vilket ses positivt.
Arrendeavtalet med Västanå slott är uppsagt för omförhandling och arbetet
görs med hjälp av rådgivare från båda parter. Juniorsatsning i klubben
prioriteras. Visionen för klubbens styrelse är att ”rätta mun efter matsäck” och
hela tiden anpassa inköp efter det ekonomiska läget. Philip kommer att arbeta
med sponsorskontakter i vinter. Den ekonomiska prognosen är att klubben för
fjärde året i följd ska visa ett positivt resultat. Vår ordförande avslutade med
att tacka våra seniorer för allt ideellt arbete som seniorerna utför.
2. Kansliet
Randi berättade om nyheter från kansliet. Kansliet kommer att vara öppet
fram till jul. Fakturering av medlemsavgiften sker som tidigare år med
utskick i november och januari. Klubben erbjuder tjänsten Autogiro för
inbetalning av medlemsavgift. Golfhäftet finns för försäljning i mitten av
november. Årets samarbete med Puma och Cobra fortsätter under 2017.
Kläder med klubbens logga kommer att tas fram till nästa säsong. Klubben

har idag 697 medlemmar och antalet medlemmar i de olika kategorierna
redovisades.
3. Banan
Patrik presenterade senaste nytt från banan. Banan är fortfarande öppen.
Elbilarna har plockats in för säsongen. På våra korthål har ordinarie tee ersatts
med provisoriska tee. Arbete med bunkrarna på hål 6 och 9 har genomförts
och dränering har gjorts på några ställen på banan. Vildsvin har orsakat en del
skada på banan. Från den 3 november är det endast Patrik och Ivan som utför
banarbete. Patrik avslutade med att tacka seniorerna för det arbete som
seniorerna utför på banan.
4. Resor
Lars Sundberg informerade om vårens resa till Åsundsholm och i höst
kommer inbjudan att ske till den hemliga resan.
§8

Ekonomi 2016
Kassör Lars Sunberg redogjorde för ekonomin under 2016. Verksamheten under året
beräknas i princip gå plus minus noll. 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.

§9

Revisionsberättelse
Seniorernas revisor Alf Franzén läste upp revisionsberättelsen.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

§ 11

Verksamhetsplan 2017, styrelsens förslag
Verksamhetsplan för 2017 presenterades och fastställdes av mötet .

§ 12

Tävlingar
1. Seniorpokalen
Britt Marie informerade om seniorpokalen 2016. Styrelsen föreslår att
Seniorpokalen 2017 spelas som 2016 med förändring att vinnare av
enskild tävling är direktkvalificerad till finalen under förutsättning att
spelaren har deltagit i seniorpokalsspelet minst 4 gånger. Förslaget
fastställdes av mötet.
2. Matchspelet 2017
Matchspelet spelas som 2016, dvs spelas med 32 deltagare där
förloraren på högersidan får möta segraren på vänstersidan om
andraplatsen. Förloraren i den matchen blir trea i matchspelet. En
fråga som diskuterades var om hcp ev. ska reduceras med tex 25%.
Vidare analys av frågan kommer att utföras och beslut fattas på
vårmötet 2017.
3.

Eclectic 2017
Styrelsen föreslår att Eclectic kommer att införas för seniorernas
tävlingar 2017. Pris för deltagande: 50 kr. Deltagande i seniorernas
Eclectic kan även anmälas och registreras i klubbens eclectictävling
för en kostnad av 100 kr. Förslaget fastställdes av möt

4. Gamla Grabbar
Lennart Håkansson informerade om ”Gamla Grabbar”. Antal deltagare
i tävlingen har minskat de senaste åren. För att det fortfarande ska
vara attraktivt att spela bör kanske en viss rotation mellan deltagande
klubbar i de olika grupperna införas, vilket också skall framföras till
samarbetsgruppen Södra Vätterbygden. Fr.o.m. 2017 gäller enbart
anmälan via GIT till Gamla Grabbar.
5. Seriespelet 2017
Klubben anmäler ett lag till H60, två lag till H70 och ett lag till H80
Erbjudande om att ett av H70-lagen flyttas upp till division 1 har
erhållits. Mötet tackar enhälligt tackat nej till erbjudandet. Lagledarna
i respektive klass är t.v. desamma som 2016.
6. 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.
7. Hösttouren 2017, styrelsens förslag till Golfköping
Ingvar Sieverth redogjorde för årets hösttour. Antal deltagare var totalt
501 st. Detta är något högre än 2015. Hooks GK, A6 GK och Gränna
GK hade fler deltagare än 2015 medan övriga klubbar hade färre
deltagare än 2015. Förslag kommer att framföras till Golfköping om
att få information tidigare om speldagar och att anmälan ska kunna
göras samma dag som speldagen.

§ 13

Val av styrelse, revisorer och valberedning 2017
Valberedningens förslag inför 2017
Kvarstående ledamöter

Valdemar Johansson, Per-Olov Olsson

Val av orförande 1 år

Lennart Håkansson

Val av två ledamöter 2 år

Lars Sundberg, Britt Marie Allard

Val av två suppleanter 1 år

Ingvar Sievert, Lars Westin

Val av webbmaster 1 år

Lars-Olof Petersson

Val av revisorer 1 år

Micael Berntson, Staffan Hermansson

Valberedningens förslag godkändes av mötet.

§ 14

Information om styrelsens val för 2017
Tävlingskommittén,
valda av styrelsen

Valdemar Johansson ordförande
B-M Allard
ledamot
Göran Lago
ledamot

Resekommittén,
valda av styrelsen

Lars Sundberg
ordförande
Lars-Åke Forssmed ledamot

GRIS,

Håkan Östblom

kontaktperson

valda av styrelsen

Lennart Håkanson

kontaktperson

Lagledare GRIS,
valda av styrelsen

Ingvar Siverth
Per-Olov Olsson
Lennart Håkanson

ranchen
bunkrarna
övrigt

Valberedningen

Lars-Erik Wiik
Pelle Nyqvist

sammankallande
ledamot

Vinteraktiviteter 2016-2017 Stig-Ola Lövgren
L-Å Forssmed

bowling
innegolf

§ 15

Avtackningar
Wallis Alzén avtackades för bra arbete i styrelsen och Alf Franzeén för bra arbete
som revisor

§ 16

Prisutdelning Seniorpokalen och Matchspel 2016
Lennart Håkansson delade ut välförtjänta priser till de bästa spelarna i Seniorpokalen
och matchspelet

§ 17

Avslutning
Ordförande avslutar mötet och tackar alla för ett bra verksamhetsår.

Vid protokollet:
Britt-Marie Allard
sekreterare

Lennart Håkansson
ordförande

Göran Lago
justeringsman

