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                         Protokoll Oldtimers Vårmöte Tisdag 15:e mars 2022 

  med cirka 30 stycken deltagare.   

            

1. Mötets öppnande. Lars Åke öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Nya Ban 

chefen Joakim presenterar sig. Han önskar en kontaktperson för insatsstyrkan 

som han kan prata med, om vad som behövs göras på banan den dagen. 

Insatsstyrkan träffas på måndagar. 

2. Mötets behöriga utlysande.  Mötet godkänner behörigt utlysande.    

3. Dagordningens godkännande. Mötet godkänner dagordningen. 
4. Val av mötesordförande. Till mötesordförande valdes Lars Åke Svensson 
5. Val av mötessekreterare. Till mötessekreterare valdes Elisabeth Fällgren 
6. Val av protokolljusterare (2 st.)   Till protokolljusterare valdes Börge Helgesson 

och Stig-Göran Olsson. 
7. Redovisning av kommitténs ekonomi. Lars Åke redovisar ca 7-8 tusen kronor i 

kassan. 
8. Oldtimers spel på tisdagar 'Förutsättningar, spelprogrammet och ansvariga för 

det samma. Lars Åke berättar att spelprogram finns vid anslagstavlan på första 
våningen. Första tävling är 5 april och troligtvis på vintergreener.  
Tävlingsledare och Bisittare står på spelprogrammet. Lars Åke går igenom 
tävlingsformerna. Mötet godkänner spelplan. 

9. Eclecticén Lars Åke Svensson med hjälp av Karin Widlund tar hand om 
eclecticén 2022.    

10.  Matchspelscup. Finns intresse? Finns ansvarig. Sten Silberberg håller i 
matchspelscup. Anmälningslista och swishnummer sitter på anslagstavlan på 
våning ett. 

11. Tävlingsavgifter; tisdagar, matchspelscup och eclecticén. Avgift tisdagstävling 
30kr. Resultatlista sätts upp på anslagstavlan. Erhållen vinst sätts in av kassör 
till Lena för nyttjande i restaurangen, matchspeslcup 60kr, eclecticén 60kr.  
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12. Anmälan till Oldtimers tisdagstävling via Min Golf eller receptionen. Bokning av 
bilar görs av respektive spelare i anmälan. Lars Åke påminde också om att fylla 
i vilken tee man vill spela från. OBS Är man med i eclecticén kan man inte byta 
tee, utan måste spela hela säsongen från samma tee och vem man vill spela 
nära i tid med pga. samåkning. Om ni mot förmodan glömmer att anmäla er i tid 
till tävlingen, hör av er till tävlingsansvarig. 

13. Banbyte med Torslanda GK. Torslanda håller på och bygger om sin bana och 
enligt Lars Åke efter samtal med dem är ca 16 hål klara. Även om inte alla hål 
blir klara spelar vi på Torslanda. 

14. Utbytes spel. Vi anmäler oss till respektive golfklubb.       
a Partille GK tidpunkter för matcherna. Partilles tävling torsdag 1september 
kostar 150kr att spela. 
b Lerjedalen GK tidpunkt för matcherna. Lerjedalens tävling tisdag 2 augusti 
kostar 50kr. Pga. Strul med betalning förra året återkommer Lars Åke med hur 
vi betalar. 

15. Årets resor 
a Damernas resa Om någon dam anmäler sig att arrangera, kan den bli av. 
b Blekingeresan 9-12 maj. Buss kostar 25825kr. Det finns platser kvar. 
Anmälan lämnas till Lars Åke. Vi spelar på Laholm GK, där vi kan använda 
Golfhäftet. Karlshamn GK, Sölvesborg GK och vi avslutar på Araslöv GK 
greenfee + middag. Golfbilar beställer ni själva. Lars Åke mailar ut ytterligare 
information om tider och uppsamlings platser mm. 

c Höstresan Intresseanmälan kommer att sändas ut från Ann Blomgren och 
Karin Widlund. 

d Till eventuell endagsresa behövs en ansvarig person. 

16. Brittsommarslaget tidpunkt och kvalificerings krav samt ansvarig/a. Tävlingen 7 
oktober börjar klockan 09.00 eller 10.00 och avslutas med middag i 
restaurangen. Kvalificering till tävlingen är några tävlingar på tisdagarna. 
Ansvarig för tävlingen är styrelsen.    

17. Inkomna motioner. Det har inte kommit in några motioner. 
18. Övrigt. Lars Angbo gör reklam för korthålstävlingen första helgen i maj. På 

lördag spelar damerna och på söndag spelar herrarna. Tävlingen lottas på 
plats.    

19. Mötets avslutande. Lars Åke tackar för visat intresse och mötet avslutas.      
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