Gränna Golfklubb
Protokoll
Seniorkommittén, Gränna Golfklubb
Tid:

Onsdagen den 26 oktober 2016

Plats:

Klubblokalen, Gränna Golfklubb

§1

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

§2

Val av ordförande och justeringsmän
Valdes Lennart Håkansson till mötets ordförande och Ingvar Sievert att justera
dagens protokoll.

§3

Dagordning
Redovisad dagordning fastställs.

§4

Val av sekreterare för dagens möte
Valdes Britt-Marie Allard att vara sekreterare för dagens möte

§5

Ekonomi, aktuell ställning vid ingången av 2015 och aktuell ställning idag
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.

§6

Val av styrelse, revisorer och valberedning 2017
Valberedningen har i uppgift att hitta nya kandidater till seniorernas styrelse. Förslag
för 2017 läggs fram på höstmötet 2016.

§7

Verksamhet 2017
1. Verksamhetsplan tas fram av Lennart Håkansson. Tävlings- och
reseprogram tas fram av vår ordförande tillsammans med P-O Olsson
2. Seniorpokalen 2017 spelas 6 gånger varav de 4 bästa resultaten
räknas. Vinnare av enskild tävling är direktkvalificerad till slutspel
under förutsättning att spelaren har deltagit i seniorpokalstävlingen
minst 4 gånger.
3. Tisdagsgolfen spelas som tidigare år
4. Matchspelet spelas som tidigare år dvs spelas som 2016 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 ex 25%. Efter analys kan förslag tas med till vårmötet

5. Utbyten fortsätter som tidigare
1. Tranås GK, ansvarig Göran Lago
2. Hooks GK, ansvarig Valdemar Johansson
3. Mjölby GK, ansvarig Britt Marie Allard
6. Gamla Grabbar har haft ett lägre intresse än tidigare. Frågan
diskuterades med tankar om nya deltagande klubbar mm. Spelare med
vardagsmedlemsskap får i vissa klubbar betala en högre avgift, vilket
är i linje med tidigare diskussioner att fullbetalande medlemmar ska
ha fördel av detta medlemsskap. Synpunkter framförs till
samarbetsgruppen Södra Vätterbygden
7. Seriespel, damer D60 och D70 (frågan lämnas till damkommittén)
och herrar H60, H70 och H80
8. Valfri tee 2017 fortsätter som tidigare
9. Priser i vår seniorgolf 2017 diskuterades. Matkuponger, fikakuponger
och kontanter uppskattas av de flesta.Vår golfchef kommer att
tillfrågas för ev golflektion som pris i vår seniorgolf
10. Organiserat samarbete med damkommittén 2017 blir inte aktuellt då
damsektionen fortsatt kommer att anordna egna tävlingar. Damer 50+
är som tidigare välkomna att delta i seniorgolfen på tisdagar
11. Startordning 2017 med blandade klasser kommer att vara oförändrad
12. Prisutdelning kommer att förrättas efter avslutad tävling. Speldagar
med start från hål 1 finns inget krav att stanna kvar tills prisutdelning
sker
13. En delseger i seniorpokalen ger automatiskt en plats i finalspelet
under förutsättning att spelaren deltagit minst 4 gånger i
seniorpokalen. Detta innebär 10 spelare i finalspelet + vinnarna i varje
deltävling.
14. A-klass och B-klass blandas vid lottning till tävling. Hcp gränsen kan
justeras för att få ett jämnare deltagarantal mellan klasserna
15. Seniorkommittén omfattas av SGF:s nya åldersindelning, vilket
innebär att män har möjlighet att välja röd tee från det år de fyller 70
år
16. Vid behov kan juli månad användas för organiserad seniorgolf
17. Utbyten med Mjölby och Tranås sker under maj respektive augustiseptember månad
18. Önskemål framfördes att tidigt få tillgång till information om
tävlingar så att dessa i god tid kan lägga in i GIT
§8

GRIS 2017
1.
2.
3.
4.
5.

Bunkrar
Ranchen
Greener
Trimmer
Övriga insatser

Frivilligarbete inom ovanstående grupper kommer att ske med samma
omfattning/bemanning som 2016

§9

Resor 2017
1. Vårresan går i år till Åsundsholm den 8-10 maj
2. Hemlig resa kommer att genomföras i augusti/september

§ 10

Information från 2016 och inför 2017
Information på seniorernas höstmöte kommer att från klubben lämnas av Johan
Ljunggren. Randi företräder kansliet och Patrik berättar om banan. Jim Ödeen
kommer att tillsammans med Karin Johansson att berätta om konceptet ”Lyoness”,
vad det innebär och vilken nytta det ger oss

§ 11

Övriga frågor
Hösttouren bör starta sista veckan i september eller första veckan i oktober. En fråga
som diskuterades var att kunna anmäla sig på plats i denna tävling. Ingvar Siverth
sammanställer synpunkter som tillställs Golfköping. Frågan får därefter diskuteras
med övriga deltagande klubbar.
Förslag om att införa Eclectic i seniorgolfen framfördes. Seniorkommittén ställer sig
positiv till förslaget

§ 12

Avslutning
Ordförande avslutar mötet och tackar alla för visat intresse och bra diskussioner

Vid protokollet:
Britt-Marie Allard
sekreterare

Lennart Håkansson
ordförande

Ingar Sievert
justeringsman

