
Upptaktsmöte för seniorgolfen för 2019, 3 april. 

Närvarade: 35 st  

 

Ordföranden, Leif Johansson för seniorkom mitten, öppnade mötet 
genom att hälsa alla välkomna till mötet. 

Leif Johansson valdes till mötets ordförande.  

Till mötets sekreterare valdes Leif Larsson. 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

1. Verksamhetsberättelsen för 2018 presenterades och bifogas till 
protokollet. 

2. Ekonomisk redovisning för 2018 bifogas till protokollet. 
3. Val av ordförande för 2019: Leif Johansson 
4. Val av sekreterare för 2019: Leif Larsson 
5. Val av kassör för 2019: Håkan Lindblom 
6. Ansvarig för onsdagsgolfen: Leif Johansson 
7. Ansvariga för matchspel H65: Kjell Bergstam och Staffan Karlsson 
8. Ansvarig för seriespel H60: Håkan Gran 
9. Ansvarig för seriespel H70: Christer Sahlin 
10. Valberedningen: Roger Fohm och Kerstin Olsson 

Onsdagsgolfen startar den 8 maj med en en scramble tävling. Anmälan 
som vanligt i GIT. Alla omgångar finns inlagda på vår hemsida. Under 
säsongen kommer vi spela ytterligare en scramble och en med fyra 
klubbor. Vid avslutningen spelar vi en scramble. 

Tävlingsansvariga för onsdagsgolfen finns i listan på hemsidan, om inte 
dagen passar, byt med ngn annan.  

Seriespelet H60 och H70 spelas på måndagar. Om ni är intresserade 
anmäl er till Håkan respektive Christer . Vi behöver 6 spelare varje gång, 
varav 4 räknas i laget. Spelprogrammet finns på vår hemsida.  

Match spelet H65, sker på tisdagar. Om du är intresserad, anmäl dig till 
Kjell eller Staffan. Det kostar 160kr vid varje spelomgång, oavsett 
hemma eller bortamatch. Se spelprogrammet på vår hemsida  



Vildsvingen, vår matchspelstävling, ansvaras i år av Dick Gustafsson. 
Anmäl er på listan. Deltagande kostar 50kr. Alla spelar minst två 
matcher. Efter anmälan lottas spelordning. Se vidare vår hemsida. 

Golfresa i augusti kommer att genomföras, förslag på bana lämnas till 
Leif Johansson som sedan bokar resan. Håll utsikt på vår hemsida. 

Klubb match mot Avesta kommer att spelas i Avesta den 6 september. 
Om du är interesserad att delta anmäl dig till Leif Johansson. 

Inga övriga frågor fanns varför Leif Johansson tackade alla närvarande 
och avslutade möte 

 

Sala 2019 04 21 

Leif Larsson 

  

 

 


