
Protokoll för HÖSTMÖTE 2016
Tisdagen den 18 okt. 2016 kl.15.00
Mötet hölls i klubbhuset.

1
Mötets öppnande

Lars Åke hälsade alla mötesdeltagarna (47 st) välkomna.
  
Lars Åke Svensson

2
Mötets behöriga utlysande

Mötet godkände utlysningen av mötet.
Vid framtida möten skall klubbens alla +50 Damer
och +55 Herrar kallas!
 
Lars Åke Svensson

3
Dagordningens godkännande

Mötet godkände dagordningen
 
Lars Åke Svensson

4
Val av mötesordförande

Mötet valde Lars Åke Svensson
Lars Åke Svensson

5
Val av mötessekreterare

Mötet valde Kjell Lundmark
Mötesordförande

6
Val av protokolljusterare ( 2 st )

Mötet valde Kjell Eliasson och Bernt Fredriksson
Mötesordförande

7
Val av rösträknare ( 2 st )

Mötet valde Kjell Eliasson och Bernt Fredriksson
 
Mötesordförande

8
Val av valberedning ( 2 st )

Mötet valde Ann Blomgren och Bernt Fredriksson



Mötesordförande

9
Rapport över kommitténs ekonomi

Barbro informerade om vår ekonomi, ca. 15000 kr finns i kassan.

Barbro Andreasson

10
Rapport från seriespelet:

IGGF:s seniorserier (scratchspel) har våra lag kämpat väl , men konkurrensen har varit tuff och tre 
av lagen spelar nästa år i en lägre serie.
 
H50, div 2: Laget kom sexa i sista omgången på Gullbringa, med samma placering i sluttabellen.
H60, div 2: Slutade femma i slutomgången på Lerjedalen. Samma placering i serien.
H70: Laget spelade till sig en femteplats i säsongavslutningen på Partille, som också blev 
placeringen i serien!
H75: Laget spurtade bra och nådde en god tredjeplats då seriespelet avslutades på Partille. 
Slutresultatet blev dock en sista plats i denna sjulagsserie.

Ralf Danielsson
 
Kjell Eliasson

11
Rapport från utbytesspel med andra klubbar 2016:

Lerjedalen: Matchen vanns av Lerjedalen  med 1,16 slag!
Hemmamatchen vann vi med 2,81 slag! Totalt vann vi således pokalen!
Partille vann vårtävlingen med 3 poäng och vi hösttävlingen med 1,15 poäng! Pokalen stannar hos 
Partille!
Torslanda Bra uppslutning, såväl på Torslanda som på vår bana. Lars Åke jobbar för att vi skall ha 
shutgun start 2017!

Mötesordförande

12
Val av ansvariga för utbytesspel 2017:

Till ansvariga för nästa års utbytesspel omvaldes:
Lerjedalen – match borta/hemma. Kjell Johansson
Partille – match borta/hemma. Lars Bergelind
Torslanda – banbyte. Lars Åke Svensson

Mötesordförande

13
Rapport från årets resor & status för 2017 års resor:

Damernas resa: gick i år till Äppelgården (Båstad). Trevlig resa, men kallt!
Nästa års resa går till Wiredaholm den 15-18 maj. Ungefärlig kostnad, 2700 kr/person för två 
övernattningar och tre dagars spel.
 
Herrarnas Blekingeresa.



Kaj’s resa blev åter igen en fullträff! En busslast herrar spelade i härligt sommarväder banorna 
Laholm –>Karlshamn–>Araslöv.
2017 års resa anordnar Kaj på sedvanligt maner den 15-18 maj. Anmälningslista kommer att finnas 
anslagen på tavla i klubbhuset.
 
Höstresan (Damer och Herrar).
Årets resa gick till Onsjö –>Grästorp–> –>Koberg, med boende i Grästorp. Som vanligt en riktigt 
trevlig resa med 36 deltagare!

2017 års resa blir preliminärt 30/8 – 1/9, med ungefär samma upplägg som årets.

Barbro Axelsson
Kaj Forsblad
Kjell Lundmark
 
14
Val av ansvarig för vinterspel på banan (tisdagar)

Segraren arrangerar nästkommande tävling!

Mötesordförande

15
Vinterträning.

Uppstartsträning med Peter, blir förmodligen i mars/april.

Mötesordförande

16
Utvärdering av årets tisdagsspel

Under året har 26 tävlingar spelats, med 1182 starter, dvs 45,5 startande per tävling!

Mötesordförande

17
Spelformer för tisdagsspel 2017?

Olika spelformer diskuterades. Lars Åke funderar vidare.

Mötesordförande

18
Redovisning/Prisutdelning av årets Eclectic och

info om 2017 års Eclectic.
Under året har 22 män deltagit, 13 omgångar räknade.

Resultat 2016:
1:a Roger Strandh      62 slag
2:a Lars Vidlund         63,5 slag
3:a Bo Örnemark        64 slag

Ansvariga 2017 är K-G Lindell och Roger Strandh



Klicka på följande länkar för mer info:
slutresultat-2
egenhandig-sloop-2

K-G Lindell

19
Prisutdelning Matchcupen

Grattis till årets segrare Ralf Danielsson!
Sten fortsätter att leda Matchcupen 2017.

Sten Silberberg

20
Övriga frågor och eventuella motioner

·         Inga motioner inlämnade.
·         Klubbstyrelsen planerar ”Orange Tee” framför nuvarande röd tee, detta för att underlätta för 

damerna. Omslopning av banan skall också göras.
·         Damtouren kommer att arrangeras på vår bana under augusti månad.
·         Long driving tävling (Europatävling) kommer att arrangeras!

Mötesordförande

21
Val av ordförande för 2017

Mötet omvalde Lars-Åke Svensson.

Mötesordförande

22
Mötets avslutande

Lars-Åke tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

http://www.storalundbygk.se/wp-content/uploads/2016/10/Slutresultat.-2.pdf
http://www.storalundbygk.se/wp-content/uploads/2016/10/Egenh%C3%A4ndig-sloop.-2.pdf

