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Protokoll fört vid Old Members höstmöte den 7 oktober 2015 kl 14 
 

47 Old Members närvarar vid höstmötet. 

 

1. Mötet öppnas. 
2. Lennart Rudblom hälsar alla välkomna. 
3. Till ordförande för mötet väljs Lennart Rudblom. 
4. Till sekreterare för mötet väljs Ruth Davidsson. 
5. Som justeringsman väljs Roland Svensson för att, tillsammans med ordföranden, justera 

protokollet. 
6. Kallelsen till mötet och dagordningen för mötet godkänns.  
7. Antalet tävlingsstarter har under 2015 varit 1 350, en ökning på 18-hålsbanan med 75 starter. 

9-hålsbanan har haft en minskning med 55-60 starter, vilket kan förklaras med sjukdom. 
Antalet starter ligger i nivå med 2014 men kommer inte upp till 2013 då antalet starter var 1 600.  
Klubbutbyten har skett vid tre tillfällen med Kungsängen GK, Sollentuna GK och Täby GK. 
Hemliga resan gick i år till Nyköpings GK och Stjärnholms slott utanför Nyköping. 
Tävlingsledarna har ibland haft problem när GIT inte fungerat. Att vara tävlingsledare är också 
mycket positivt då man lär känna de medlemmar som är med och tävlar. 
Ekonomi och budget är under kontroll. 

8. Nya GIT fungerar inte bra ännu men förhoppningsvis blir det bättre till nästa säsong.  Nya GIT 
kommer att klara av att herrar över 75 år spelar från rött. I framtiden kommer vi inte heller att 
använda någon tävlingsform som inte finns i GIT. 

9. Frivilliggruppen har nu arbetat i fem år. Man gör 240-250 dagsverken per år och som motsvarar  
1 000 arbetstimmar per år. 17 personer deltar mer eller mindre regelbundet varav 10-11 
personer utgör en kärntrupp. Man arbetar på tisdagar kl 9-13 och äter sedan lunch tillsammans 
på klubbens bekostnad. Genom arbetet avlastar man framför allt banpersonalen. Det finns 
utrymme för fler frivilligarbetare som till exempel en trädgårdsgrupp som kan ta sig an skötseln 
av rabatter m m vid klubbhuset. Anmälan kan göras till Christer Jonsson som kommer att skicka 
ut ett mejl till alla OM-medlemmar. 

10. Klubbchefen rapporterar att BBGKs ekonomiska situation är god. Vi har också ett bra rykte som 
golfklubb. Tack vare den goda ekonomiska situationen har vi råd att investera. Två nya 
fairwayklippare köptes in förra året och nu ska en ny spruttruck samt flera arbetsfordon köpas in. 
Banan kommer att dräneras och dressas med sand. Träd som utgör en säkerhetsrisk tas bort.  
Ny personal har kunnat anställas till receptionen och som banarbetare. 
Antalet A-medlemmar har ökat men tyvärr inte antalet juniorer, något som är ett problem i hela 
landet. För att försöka råda bot på detta kommer man att erbjuda ledarskapsutbildning till 
föräldrar. 
Lilla vagnboden kommer att byggas om till ett träningscafé. En vattentoalett kommer också att 
installeras på 18-hålsbanan. Vissa bunkrar kommer att göras om och någon eventuellt tas bort. 

11. Nya lottningskriterier inför våra tävlingar gås igenom. Detta dokument kommer att överlämnas 
till receptionen och kommer att gälla från och med nästa säsong. 

12. Birgitta Hellqvist, Bengt Persson och Bo Eriksson avgår som styrelseledamöter. Mötet beslutar att 
ordförande ska väljas för ett (1) år och övriga ledamöter för två (2) år. Några ledamöter måste i 
år väljas för ett (1) år för att inte alla ska avgå på samma gång. Omval sker därför av Lennart 
Rudblom som ordförande för ett (1) år samt av Ruth Davidsson för ett (1) år. Nyval för ett (1) år 
av Ove Lådö samt nyval för två (2) år av Sigrid Malmberg och Hans Hugosson. 

13. Monica Spendilow och Anders Sandin avgår som valberedning. Till ny valberedning för två (2) år 
väljs Margreth Eriksson och Waldemar Sandberg. 
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14. Race to X-mas kommer nu att starta på onsdagar kl 10. Startavgiften är 20 kronor. I januari 2016 
kommer det att bli puttning i Barkarbyhallen på måndagar kl 13. Därefter fortsätter vi med Race 
to Easter på onsdagar. Frivilligkåren kommer att arbeta på tisdagar hela året. 

15. Alla damer är också välkomna att spela damtävlingarna på onsdagarna. Det kommer att finnas 
både dag- och kvällstider. 
Lennart Rudblom kommer att kontakta klubbens styrelse och försöka få matchspelet flyttat till 
annan dag än måndag. 
Tidskriften Golf Digest skriver att en ranking av 9-hålsbanor ska göras under 2016. Gunvor Lager 
föreslår därför att vi ska försöka få med vår fina 9-hålsbana i denna ranking. Mötet ber därför 
Inger Kjerrman att ta med detta utmärkta förslag till styrelsen. 
  

Mötet tackar avgående ledamöterna Birgitta Hellqvist, Bo Eriksson och Bengt Persson för ett mycket 
gediget arbete under många år. 
 
Alla pristagare gratuleras hjärtligt! 
 
Årets golfare 2015 Conny Pantzar 
Lappens vandringspris Conny Pantzar 
Puttes Pokal Damklassen Gunilla Sörenstam 
Puttes Pokal Herrklassen A Stefan Bohlin 
Puttes Pokal Herrklassen B Lasse Johansson 
OM-slaget  Putte Bolander 
Vinnare av poängligan på 9-hålsbanan  Margareta Norman 
 
Matchcuper 
Mixed foursome Birgitta och Ove Hellqvist 
Herrar A-klassen Anders Axelsson 
Herrar B-klassen Valdemar Sandberg 
Damer  Inger Kjerrman 
 
Matchspel  Klas Kristoffersson 
 
Vinnare av dagens tävling på 9-hålsbanan 
Damer  Barbro Koci 
Herrar   Valdemar Sandberg 

 
16. Ordföranden tackar till sist alla och avslutar mötet. 

 
 
Vid protokollet Justeras  Justeras 
Ruth Davidsson Lennart Rudblom Roland Svensson 
Sekreterare Ordförande Justeringsman 


