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Uteblivet höstmöte

Eftersom det traditionella höstmötet ställdes in p.g.a.
coronan, har styrelsen beslutat att informera om
beslut som sannolikt skulle tagits på detta möte.
Samtliga seniorer har fått info i fyra mejl och haft
möjlighet att skicka in synpunkter på dessa. Man kan
säga att processen innebär provisoriska beslut (som
kan fastställas senare), men som vi använder för att
kunna agera som om vi inte ställt in höstmötet.

Infomail 1
Tävlingskommitté 2021

Tävlingar 2021

Ekonomi

Lennart Håkansson Ordf.
Magnus Persson, ledamot
Micael Berntson, ledamot
Bo Svensson, ledamot
Lars Westin, adjungerad
Seniorpokalen
Spelas i åtta deltävlingar varav de sex bästa räknas,
avgörandet på finaldagen.
Matchspel med inledande poolspel.
Lagspel, bl.a. Ryder Polka Cup
Matchspelsutbyte med Hook, Mjölby och Tranås.
Gamla Grabbar besked i januari.
Seriespel besked i januari.
Golfköping
För att förbättra klubbens ekonomi kommer alla
tävlingar på klubben att starta kl.08:00 under
högsäsong, anmälningstiden stoppar 4 dagar före
speldagen. Det innebär att tisdagstävling har stopptid
fredag kl.12:00. Tävlingsavgift ska betalas samtidigt
som anmälan görs. Vi har maxantal deltagare i
fyrbollar. Blir det fullt gäller reservlista. Startlista
publiceras senast måndag, före tävlingstisdag, kl.
15:00.

Infomail 2
Valberedningens förslag istället för
seniorkommittens höstmöte 2020.

Seniorkommittén kommer inte att ha något höstmöte
i år p.g.a. pågående pandemi. Därför föreslår
valberedningen att de förslag till val som skulle
gjorts på mötet godkänns av alla för att kunna
planera vår verksamhet för 2021. Tävlingskommittè
för 2021 är utsedd av styrelsen. Se annan info.
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Förslag till val är omval på samtliga poster, vilket
innebär för oss kända personer, som vi tycker gör ett
gott och ansvarstagande jobb, så att vi övriga kan
komma till ”dukat bord” och spela vår golf.
Val av styrelse:
Ordförande: Lars Westin omval 1 år
Kassör: Lars Sundberg omval 1 år
Ledamot: Micael Berntson omval 2 år
Sekreterare: P-O Olsson kvarstående 1 år
Ledamot: P-O Nyqvist kvarstående 1 år
Val av Suppleanter: Mats Johansson omval 1 år
Åke Norberg omval 1 år
Revisorer: Lars-Åke Forssmed omval 1 år
Göran Lago omval 1 år
Valberedning föreslås väljas på vårmötet.
Ekonomiredovisning för tiden 202001-01 till 2020-11-27

Här kommer lite ekonomiinfo. Bifogar
revisionsrapporten som är godkänd av revisorerna.
Där framgår att kassör och styrelse beviljas full
ansvarsfrihet för det gångna året. Saldo till nästa år
11 474 Kr.
Intäkter för 2020 20 870 Kr.
Utgifter 16 495 Kr.
Överskott 4 375 Kr.
Överskott 2020 på 4 375 Kr och Saldo på 7 099 från
2019 ger ett totalt överskott på 11 474 till 2021.
Hälsn Lasse Sundberg
Valberedningen/gm Ingvar Siverth

Infomail 3
Revisionsrapport rörande
seniorkommittén vid Gränna
Golfklubb.

Undertecknade utsedda att granska kommitténs
räkenskaper lämnar följande utlåtande för
räkenskapsåret 2020.
Vi har funnit att inkomster och utgifter är redovisade
med noggrannhet och stämmer med presenterade
verifikationer.
Räkenskapsåret redovisar ett saldo på 11474 kr per
27 november.
Med hänvisning till ovanstående rekommenderar vi
att kassören och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
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den gångna säsongen beträffande den ekonomiska
redovisningen.

Huskvarna/Gränna 2020-11-30.
/Lars-Åke Forssmed/ / Göran Lago/
Infomail 4
VERKSAMHETSPLAN för
Seniorkommittén 2021.

Verksamhetsplanen finns på klubbens hemsida under
Senior/Om verksamhet

Övrig info som ingick i mejlet
Hej!
Pandemin fortsätter så istället för höstmöte får du de
viktigaste bitarna, som skulle ha presenterats på ett
traditionellt höstmöte, i mailform.
Filerna som bifogats är:
Information om Tävlingskommitté , tävlingar och
nya anmälningsrutiner.(Mail info 1)
Valberedningens förslag till förtroendevalda i
seniorkommitténs styrelse och ekonomiredovisning
från kassören.
Revisionsrapport från våra revisorer.
Seniorernas Verksamhetsplan 2021.
Känner du förtroende för styrelse och kassör för det
gångna året och håller med revisorernas förslag om
ansvarsfrihet behöver du inte göra något mer än läsa
revisionsrapporten. Likaså när det gäller
valberedningens förslag till omval av styrelsen.
Skulle du däremot ha invändningar i någon av dessa
frågor sänder du ett mail till seniorkommitténs
styrelse.
Var rädd om dig.

/Lars Westin

/P-O Olsson
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