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Årsmöte
Plats
Närvarande
Mötet öppnas

Klubbhuset
44 st.
1 Lennart Håkansson förklarade mötet öppnat.

Mötesordf

2 Till mötesordförande valdes Lennart Håkansson.

Mötessekr

3 Till sekreterare valdes P-O Olsson.

Justering

4 Till att justera dagens protokoll utsågs Valdemar Johansson och
Lars Stark.

Dagordning 5 Förslaget till dagordning fastställdes med några kompletterande
punkter.
Joel Borefors

6 Joel Borefors informerade om nyheter för säsongen. Bl.a. kommer
vi att ha en viss försäljning av Adidas, Cobra och Puma, som
också i viss mån sponsrar t.ex. lagtröjor.
Vi har köpt in ytterligare två golfbilar (100 kr/gång för medlem
med läkarintyg).
Joel berättade också om vad klubben gör för att marknadsföra sig.

Restaurang

7 Vår nye krögare Jim Ödéen presenterade sig. Restaurangen
kommer att vara öppen 08.30-17.00 och kommer att ha buffé,
95kr för Dagens på vardagar. Vi kan köpa 10-häften för 750kr och
på tisdagar äter seniorerna dagens för 75kr. Jim kommer också att
driva kiosken, där man kan swisha betalning när den är
obemannad.

Bana 8 Patrik Svensson berättade om banans skick, troligtvis öppnas den
efter städdagen 2 april. Vi har investerat i en ny semiruffklippare,
som också kommer att användas på rangen. Ruffen kommer att –
som tidigare – klippas två gånger.
Vinterns aktiviter

9 S-O Löfgren och Lassas Forssmed berättade om vinterns
aktiviteter, bowling resp. bangolf. Ett tiotal har bowlat två gånger
i veckan i Rosenlunds bowlinghall, ca 13 har spelat bangolf en
gång/vecka. Det finns plats för fler i båda aktiviteter.

Verksamhetsberättelse 10 Verksamhetsberättelsen, som finns på hemsidan, ’godkändes.
Ekonomi 11 Lars Sundberg informerade kortfattat om vår ekonomi; saldo är
70kr. Beslut om budget tas på höstmötet.
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Sid 2

Beslöts att KM för H70 ska spelas i två rundor, 2 aug. och
7 aug.
D70 och H80 finns inte med i KM:s program, men mötet
tyckte att de ska finnas med.
Valdemar Johansson informerade om att vi har lag
anmälda till seriespel för D50, D60, H50, H60 och H70
(två lag). Mötet beslutade att vi ska anmäla ett H80-lag.
Britt-Marie Allard redogjorde för konsekvenserna av att
man i seriespelet för H70 spelar från röd tee. Mötet
beslutar att herrar 69 år eller yngre spelar från gul tee i
tisdagsgolfen (såvida inte tävlingen går från röd tee).
Herrar 70 år och äldre har rätt att spela från röd tee, men
måste ange detta vid anmälan på GIT.
Mötet beslöt att slopa systemet i Seniorpokalen med två
av de sex tävlingarna från röd tee. Alla tävlingar i
Seniorpokalen spelas från ålders- och könsmässig rätt tee,
enligt beslutet ovan.
Lars-Olof Petersson presenterade poängsystemet för
Seniorpokalen, ett system som beslutades på höstmötet.
Dokumentet finns på hemsidan.
På höstmötet beslöts att lottningen för tisdagsgolfen skulle
ske separat för A- och B-klass, med start varannan boll.
Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag att ändra
detta beslut och istället lotta A- och B-klass gemensamt.
Motiveringen är att det är vår uppfattning att tisdagsgolfen
ska ha ett starkt socialt inslag, vilket inte blir fallet med
separat spel och lottning för klasserna.
Anmälningslista för matchspelet finns uppe. Principen är
att båda spelarna spelar från samma tee, men det har varit
tveksamhet om vilken tee som gäller, röd eller gul? Mötet
beslutade att om den ene spelaren går från röd tee och den
andra från gul, gäller röd tee.

Gamla grabbar 13 Från Grännas sida har vi noterat ett sjunkande intresse för Gamla
Grabbar, delvis beroende på att det är samma klubbar som
återkommer. Problemet är påtalat och tills vidare uppmanar mötet
till högre deltagande från vår sida.
Utbyte med andra 14 Vi har matchspelsutbyte med tre klubbar, Mjölby, Hook och
Tranås. Mjölby (hemma och borta) äger rum 9 maj (Mjölby) och
klubbar
22 sept (Gränna).Vi möter Hook 8 juni (i Hook) och Tranås 18
aug (i Gränna).
Avgift tisdagsgolf 15 Avgifterna för tisdagsgolfen är oförändrade, 20kr i april och
oktober, 40kr övrig tid samt 60kr för matchspelet.

Gränna GK
Seniorkommittén

Vårmötesprotokoll
2016-03-21

Sid 3

Frivilligt arbete 16 Vårt frivilliga arbete omfattar rangen, bunkrarna, greenvältning
och röjning runt skyltar plus annat, och är mycket uppskattat av
klubben.
Resor 17 Lars Sundberg informerade om reseverksamheten: 33 anmälda till
resan till Lydinge 2-4 maj. Eftersom relativt få deltog i höstens
resan är frågan om vi ska en höstresa. Mötet beslöt att slopa
höstresan denna säsong, men behåller hemliga resan.
Kontaktlistan 18 Lars-Olof Petersson vill ha aktuella mejl- och telefonuppgifter till
kontaktlistan och även nya seniorers uppgifter.
SPF-golf? 19 Lars Westin väckte frågan om vi ska stå som värd för en
deltävling i SPF:s riksmästerskap i golf. Intresserade kan kontakta
Lars Westin.
20 Ordförande avslutade mötet

/Per-Olov Olsson

Justeras: Lennart Håkansson

Valdemar Johansson

Lars Stark

