
Anteckningar från höstmötet den 6 oktober 2016. 
Plats. Restaurangen Skinnarebo. Närvarande 59 oldboysspelare 
 
Vår styresman Åke Lantz hälsar alla välkomna till mötet och hälsar klubbchefen, Unni, välkommen 
som ger oss följande information i korthet.  
Vi är per dato nu 1297 medlemmar.  
Golfhäftet tas bort lördagar och söndagar.  
Bättre skyltningar skall göras som next tee osv..  
Nya utslagsmattor på korthålsbanan skall anskaffas. 
Maskinparken är gammal och sliten så nu tar vi in offerter för att totalleasa helt nya maskiner, 
inklusive service.  
Bunkrarna skall ses över.  
Sur plättarna kring greenerna beror till stor del på att spridarna sprider 360 grader. Vi ser över hur vi 
skall kunna minimera spridarna så att spridningen sker endast mot greenerna.  
Som tidigare kommer några tipspromenader att genomföras under hösten och våren. 
Den enkät som gått ut till medlemmarna gav som helhet mycket positiva omdömen på de flesta 
delfrågorna. Roligt är att shopen och pron fick så bra gensvar för sitt arbete. Klart negativt blev det 
för restaurangen. Även bunkrarna och den totala finishen fick sig sina törnar.  
För kvällsträning under vinterhalvåret så kommer viss belysning på ranchen att prövas.   
Klubbens höstmöte äger rum på Hotell City den 29 november med början klockan 19,00.  
På frågor så svarade Unni att ekonomin totalt är under kontroll men att likviditeten stramar åt mot 
slutet av året. Därför kommer vi att skicka ut nästa års medlemsavgifter under december för att få 
hjälp att fylla på likviditeten.   
Åke tackade Unni för informationen och skickade med från mötet betydelsen av en välkomnande och 
trevlig krögare som leverar god och välsmakande kost. 
 
 
Redovisning H60, Krister Rundberg och Olle Söderlind. Ingen av lagledarna var närvarande men 

laget kom på nedre halvan. 
 
Redovisning H70, Sören Fagerberg och PO Henriksson. 4 spelomgångar med en 6:e plats av 14 lag.  
 
Redovisning H80, S-O Carlsson 2 spelomgångar där vi hamnade 7:a av 13 

lag. 
 
Redovisning Gamla Grabbar, Calle Lundin och Conny Davidsson. 

Anslutningen till spel i GG har minskat men 
vi blev ändå 3:a i grundserien. Finalen 
spelades på Götaströms golfbana där vi 
blev vi 9:a av 15 lag 

 
 
Redovisning  Ekonomi, KA Jönsson.  
Utlagd redovisning genomgås. Året gav ett plusresultat på 2330 kronor som med ansamlade medel 
blev till en kassabehållning om drygt 13 tkr. Budgeten för 2017 antogs med oförändrat betting. 
Pengar eller restaurang-kuponger som priser skall beslutas på vårmötet. I samband med redovisingen  
avtackades KAJ för sina 9 år som kassör och sekreterare. 

 
 
 
 
 



Seniorledare 2017. Åke Lantz, Bo Hallman, Göran Högberg, CM Gustafsson, ny kassör,  
  Bengt Jörnelius som statistiker och KA Jönsson som lite i bakgrunden. 
 
Prisutdelning. 
Matchspel A,  Conny Davidsson segrade i finalen över Olle Söderlind 
Lucky Looser,  Stefan Schön besegrade Rolf Hjärtkvist i slutsspelet 
Schratch,  Bengt Carlsson 
Seriespel klass A, Sören Fagerberg, Bengt Carlsson, Nils Appelberg blev de tre främsta. 
Seriespel klass B, KE Strömberg, Bernt Lewinson, Peter Matussek blev de tre främsta.  
Seriespel klass C, Rolf Fagerberg, Alf Peterson, CM Gustafsson blev de tre främsta. 
 
Ledare 2017, H60 Christer Rundberg, Olle Söderlind. 
Ledare 2017 H70 Sören Fagerberg, P-O Henriksson 
Ledare 2017 H80 SO Carlsson 
Ledare 2017, Matchspel Jonny Carlsson 
 
Övriga frågor; 
 
Göran informerar att till nästa år inför vi två schratchpriser, ett för de som spelar från gult och ett för 
de som spelar från rött. Det medför att den som börjar sitt spel från gult inte kan hoppa från gult till 
rött eller tvärt om under spelårets tolv omgångar som ingår i vår tävling. 
Göran passade på att informera att de som vill spela på torsdagar framöver så är tid bokade mellan 
09,00-10,30. Samling klockan 09,00 
Bowling finns att tillgå på tisdag förmiddagar för den som är intresserad. 
Bangolfens start meddelas på hemsidan. 
Bo informerar att curlingen är i gång måndagar och onsdagar mellan 09,00-11,00 
Nils Appelberg tackar lednigen för vält utfört arbete och delar ut gåvor från medlemmarna 
som tack för året. 
 
Vid pennan 
KA Jönsson 


