
Protokoll från upptaktsmöte Senior golfen 2018, 2018-04-25 

Närvarande var 22 seniorer som hörsammat kallelsen på vår hemsida. 

Ordförande för mötet valdes Leif Johansson. 

Sekreterare för mötet valdes Leif Larsson.  

Mötet godkände förslaget till dagordning. 

Versamhetsberättelse för 2017. 

Ordföranden redogjorde kortfattat innehållet. Inga invändningar eller ytterligare synpunkter 
framfördes. Versamhetsberättelsen bifogas protokollet. 

Ekonomisk redovisning för 2017.

Ordföranden sammanfattade resultatet med att berätta att årets resultat visar ett litet överskott på 
1.395kr. Meningen är att verksamheten skall ge ett +- noll resultat. Budget för 2018 som är lagd ser 
ut att ge ett under skott på 7.000kr. Delvis på grund av den senare starten för onsdagsgolfen. 

Val av styrelse för 2018. 

Ordförande: Leif Johansson 

Sekreterare: Leif Larsson 

Kassör: Håkan Lindblom 

Ansvarig för onsdagsgolfen: Leif Johansson 

Ansvarig för Matchspel H65: Leif Larsson 

Ansvarig för seriespel H60: Anders Westman 

Ansvarig för seriespel H70: Christer Sahlin 

Valberedning: mötet beslöt att ge styrelsen ansvaret att utse ledamöter.  

Onsdagsgolfen 2018. 

Onsdagsgolfen spelas som föregående år i två klasser A, hcp -21,0, B, 21,1. Banan har nu omslopats 
till det s.k. hexametersystemet. Det betyder att herrar 60 - 69, spelar från Tee 55, herrar 70+, kan 
välja att spela från Tee 55 eller Tee 50. Måste anges på score-kortet. Damer 60-69, spelar från Tee 
50, damer 70+, kan välja att spela från Tee 50 eller Tee 46. Första start blir som förra året, kl. 9.00. 
Avgiften : 40 kr. Mötet föreslog att vi startar med en scramble den 2 maj beroende på vädret och 
banans kondition. Vi samlas kl. 8.30 för lottning med spelstart kl. 9.00. Styrelsen planerar att göra en 
resa till en annan bana i augusti. Tävlingssamordnare för onsdagsgolfen finns i listan på hemsidan. 



 

Matchspel H65. 

Vi kommer att spela även detta år i Div. 3 norra. I år kommer vi att få spela fem bortamatcher med 
tre långresor, Kumla, Askersund och Norrköping/Nyköping, förutom Tortuna och Frösåker. Vi 
uppmanar alla som vill spela att kontakta Leif L. respektive Leif J. P.g.a. de långa resorna kostar det i 
år 200 kr per spelare att delta oavsett hemma- eller bortamatch. Det täcker milersättning vid 
bortamatch och mat vid hemmamatcher. 

Seriespel. 

H60: Intresserade anmäler sig på listan på anslagstavlan senast onsdag för seriespelet veckan därpå. 
Anders Westman tar ut laget. 

H70: Intresserade anmäler sig på listan på anslagstavlan senast onsdag för seriespelet veckan därpå.  
Christer Sahlin tar ut laget. 

Vildsvingen. 

Hans-Erik Lindfors samordnar och ansvarar för matcherna. Såväl damer som herrar 55+ uppmanas att 
delta i denna matchspels tävling. Alla får spela minst två matcher . 

Klubbmatch mot Avesta. 

I år har vi hemmamatch, preliminärt datum är 3 september. Anmälan till matchen till Leif Johansson. 
12 spelare krävs såväl damer som herrar. De första 12 som anmäler sig får spela. 

Övriga frågor. 

Örjan Holmgren undersöker vad som gäller H80 matchspel och om det finns intresse för vår klubb att 
delta. 

Mötet avslutades med att ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse. 

Sala 2018-04-28 

Leif Larsson 


