
Protokoll fört vid Old Members Höstmöte den 8 oktober 2014 
 
Närvarande 57 medlemmar 
 

1. Mötet öppnas 
Britt-Marie Lennmark öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

 
2. Ordförande har ordet 

Ordförande, Britt-Marie Lennmark tackade för en fin säsong med väl genomförda 
tävlingar. Hon presenterade medlemmarna som ingått i Old Members kommitté under 
säsongen. Förutom hon själv är det Berit Billow sekreterare, Birgitta Hellqvist 
klubbutbyten, Bengt Persson, hemsidan, statistik och ekonomi, Bo Eriksson 
uppföljning av tävlingar och GIT. Dagens jubilar Bengt Persson uppvaktades på 70-
årsdagen. 
Britt-Marie redogjorde också för konsekvenserna av ändringen av tävlingsdag från 
onsdag till måndag och att vi därför har haft 7 färre tävlingar eller 300 färre starter.  
 

3. Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Britt-Marie Lennmark. 

 
4. Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare för mötet valdes Berit Billow. 
 
5. Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet 

Till justeringsman valdes Putte Bolander. 
 
6. Fastställande av föreslagen dagordning 

Kallelse inklusive dagordning till höstmötet har skickats via e-post samt anslagits på 
Old Members anslagstavla och på kommitténs hemsida i god tid före mötet. Kallelsen 
och Dagordningen godkändes. 

 
7. Fastställande av röstlängd, tillika e-postlista 

Old Members e-postlista cirkulerades för justering och komplettering. 
 

8. OM:s verksamhetsberättelse för 2014 
   

Årets tävlingsspel 
Under årets tävlingssäsong har 300 färre starter genomförts till följd av restriktioner 
beträffande speldagar.   
Britt-Marie informerade om resultaten från årets tävlingar. 
Årets golfare blev Birgitta Lüning. 
 
Klubbutbyten 
Birgitta Hellqvist redogjorde för våra klubbutbyten dels med Kungsängen och sedan i 
Treklövern med Täby och Sollentuna. Vi besegrade Kungsängen på hemmaplan men 
förlorade på Kungsängen. Vandringspriset (Plankan) i Treklövern tog BBGK hem i år. 

 
Tyvärr har deltagarantalet varit för lågt från både Kungsängen och BBGK. Birgitta 
ifrågasatte om vi skulle fortsätta med utbytena med Kungsängen. Diskuteras inom 
kommittén och med klubbchefen. 
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Hemliga resan 
Årets hemliga resa ordnades av Monica Spendilow, Harriet Rudblom och Laila 
Gyllefors och gick till Vidbynäs den 7-8/9. Som vanligt var det ett fantastiskt lyckat 
evenemang. 
Monica diskuterar med Patric om vi kan bibehålla söndag/måndag som dagar och 
spela ordinarie måndagstävling på tisdagen istället. 

 
Tävlingsledarnas rapporter/erfarenheter 
Inga speciella synpunkter framfördes. Ordförande framförde ett tack till alla 
tävlingsledare. Tävlingarna har fungerat med hjälp av receptionen med lottning och 
scorekort. Vid tävlingar med en klass när alla herrar startade från blå tee kommer i 
GIT kunna ändras nästa år, så att herrar +75 ska kunna spela från röd tee. 
 
Ekonomi och budget 

 Old Members är självförsörjande. 60 % av intäkterna från startavgifter går tillbaka till 
medlemmarna i form av prispengar efter resultaten i poängligan. Resten går bl a till 
lunchen vid höstmötet. 

  
9. GIT och hemsidan 

Bengt Persson informerade om klubbens nya hemsida som tagits fram under 
hösten/vintern av Inger Kjerrman. Efter varje tävling lägger Bengt Persson in resultat 
och information. 

 
10. Rapport från frivilliga arbetsgruppens verksamhet 

Christer Jonsson berättade om arbetet på tisdagarna. Under året har 25 personer vid 
olika tillfällen deltagit i frivilliga arbetsgruppen. Detta motsvarar cirka 900 
arbetstimmar. Arbetet har i främsta hand varit underhållsarbeten av bana och 
vildsvinsstängsel. Frivilliggruppen kommer att fortsätta under hela året. 
 
Christer efterlyste några som kunde åta sig att hjälpa till på trädgårdssidan i synnerhet 
kring klubbhuset. 

 
11. Klubbchefen har ordet 

Patric Wester berättade om säsongen 2014 och kommande projekt inom klubben. Det 
ser ut som klubben kommer att få ett positivt resultat i år. Intresset för medlemskap i 
golfklubbar har ökat i år runt stockholmsområdet och inga nya golfbanor kommer att 
byggas.  
 
Banan kommer alltid att vara i fokus men klubben tittar också över området kring 
kiosken för att eventuellt sätta in vattentoaletter. Uteplatsen kring klubbhuset och 
entrén till rangen ingår i en långsiktig plan. Detta kommer att ske i takt med att det 
kommer fler medlemmar och ökade greenfeeintäkter. Klubben behöver ett tillskott på 
40 medlemmar. 
 
Under året har 118 personer deltagit i nybörjarkurser tack vare prissättningen och 
erbjudande om spel på 9-hålsbanan. Målet är nästa år är 150 personer. 
 
Första veckan i augusti 2015 kommer klubben att arrangera Annika Invitational 
Europe, då 75 av de bästa juniorflickorna i Europa kommer att tävla.  
 
Patric framförde också ett stort tack till Frivilligkåren. 
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Christer Jonsson efterlyste möjligheter att göra rent skor, bagar mm efter 
golfrundorna. Patric meddelade att det kommer nya lådor med galler vid klubbhuset 
och rangen. 
 

12. Val av ordförande och fyra styrelseledamöter för 2015 
Två av ledamöterna i kommittén, Britt-Marie Lennmark, ordförande och Berit Billow, 
sekreterare önskade inte bli nominerade för omval.  
 
Bo Eriksson, Birgitta Hellqvist och Bengt Persson omvaldes.  
 
Till ny ordförande valdes Lennart Rudblom och till sekreterare Ruth Davidsson. 

 
13. Val av valberedning 

Valberedning bestående av Monica Spendilow och Anders Sandin omvaldes.  
 

14. Höst- och vinteraktiviteter 
Race to Xmas startar onsdagen den 15 oktober med samling kl 08.30 med spel på 18-
hålsbanan så länge den är öppen. Därefter blir det på 9-hålsbanan. När snön kommer 
fortsätter träningen i Veddesta-hallen med puttningstävlingen. Mer information 
kommer på hemsidan. 

 
15. Övriga frågor  

Brian Turner framförde ett tack med blommor till Gunvor Lager och Britt Juhrén 
för deras arbete med start och resultat på 9-hålsbanan. 
 
Efter diskussion om bytet av speldag till måndagar beslöts att kommittén ska gå 
igenom och ta fram underlag som belyser den försämring som OMs medlemmar och 
kommitté upplever sig ha fått. 
 
Putte Bolander ställde frågan varför inte Rune Gustafssons pris ingick i årets 
tävlingsprogram. På grund av att vi fått färre tävlingsdagar så måste vi plocka bort 
några tävlingar. Putte önskade att Rune Gustafssons pris återinfördes. 
 

16. Mötet avslutas 
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och önskade alla en trevlig 
vintersäsong. Britt-Marie Lennmark och Berit Billow avtackades. Därefter delades 
priserna ut. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
Berit Billow 
 
 
Justeras 
 
  
Britt-Marie Lennmark  Putte Bolander 
 

 


