
Minnesanteckningar från höstmöte 2022-10-27 kl 14:00 – 16:00. Skinnarebo Golfklubbs -
Restaurang. Närvarande ca 70 medlemmar. 
 
Claes-Magnus Gustavsson hälsade välkommen. Han framförde hälsning  från tidigare ordförande 
Conny Davidsson som avgått p.g.a hälsoskäl 
 
Jimmy informerade om 
- Ekonomin är god för närvarande, men oro finns för kommande år. Bl.a på grund av höjda priser på             
   drivmedel och konstgödsel.  
- Trolig höjning av medlemsavgifter för 2023 
- F.n är vi 1070 medlemmar 
- Stängselarbete skall utföras på rangen 
- Arbete på hål 13 kommer att starta nu i höst . 
- Kallade in kocken Jafar och mötet tackade honom för gott jobb 
- Golfhäftet har varit bra för klubben under 2022 
- Uppmanade mötesdeltagarna att uppsöka honom om frågor kring klubben 
 
Shopen informerade 
- De nya innehavarna av shopen, Linus Allvin och Jacob Flood, presenterade sig. 
- Bra utnyttjande av träning, men mindre nybörjare 
- Ny kollektion  med Skinnarebo logo . Görs beställning före 3/11 kan leverans ske till jul 
- F.n finns endast 3 personer anmälda för vinterträning. Om intresse finns kan man sätta ihop  
   träningsgrupper för oldboys 
  
Claes-Magnus informerade 
-Alla planerade tävlingar genomfördes, förutom flaggtävlingen som stoppades p.g.a värme. 
- Match mot Hook förlorades 
-23000:- har utdelats som vinster 
- Resor till Araslöv och Elisefarm har gjorts 
-Tävlingar under kommande säsong: 
  Torsdagsspel. 17 st 
 Matchspel 
 Gamla grabbar. Fyra banor. Värnamo har dragit sig ur 
 H60, H70 och H80 
 Matchspel mot Hook och Jönköpings GK 
-Nya medlemmar (4 st) presenterades.  
-Omgångar i torsdagspelet kommer inte att räknas om det är bilförbud. Kan ev ändras senare 
-När bilar används skall de så långt som möjligt köras på vägar och i ytterkanterna på alla hål 
  
H70 
Sören Fagerberg informerade att vi kom 3:a i seriespelet av 14 lag. 
Christer Ahnström kommer biträda Sören under 2023 
 
H80 
P-O Persson informerade att vi kom 2:a bland totalt 16 lag. 
 
Gamla grabbar 
Stefan Gustavsson och Bosse Andersson har hållit i detta. 
Våra placeringar: 
1;a på Skinnarebo 
3:a på Isaberg 
2:a på Hook 



4:a på Götaström. 
Slutspelet hölls på Viredaholm och där slutade vi 7:a. Tranås vann. 
 
Träff den 8/11 med ingående klubbar i vår grupp om fortsättning skall ske för Gamla grabbar. Vissa 
klubbar visar svalt intresse. 
 
Val 
C-M Gustavsson ställde frågan om någon ville bli ordförande. Frågan möttes med tystnad. 
Jonny Carlsson har tillfrågats om han vill ta uppdraget och han har tackat ja. 
Jonny valdes. 
Carl-Magnus Jarngren slutar i komitten men är kvar i klubben 
P-O Persson och Calle Lundin valdes till nya medlemmar i Oldboys komitten. 
Thomas Gamlen och Göran Fransson valdes till ny funktion Valberedning 
 
Prisutdelning 
Matchspel 
Övre:   1:a Per Högsborn.  2:a Jonny Carlsson 
Undre: 1:a Stefan Gustavsson.  2:a Reine Pettersson 
A-klass 
1:a Gunnar Osbeck. 2:a Tapio Julamo.  3:a Reine Pettersson 
B-klass 
1:a C-M Gustavsson. 2:a Claes Josefsson. 3:a Göran Josefsson 
C-klass 
1:a Måns Larsson. 2:a Per Högsborn. 3:a Leif Magnusson 
 
Övrigt 
Information att Boule, Bangolf och Curling har startats. Mail har skickats till alla medlemmar där 
kontaktinformation finns. 
Varje måndag kl 10:00 är det promenad på Skinnarebo 
Bo Berntsson framförde solosång 
Förslag framfördes att skapa en lagtävling samt hantering av klassindelning. Dessa förslag kommer 
att behandlas av komitten och redovisas på kommande vårmöte. 
Nils Appelberg läste upp historik från 2002 och framåt 
 
Avslutning 
C-M Gustavsson avslutade höstmötet och tackade samtliga för visat intresse.  
 
Vid pennan  
Bruno Magnusson 
  
 

 


