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Protokoll fört vid Old members höstmöte den 12 oktober 2016 kl 14 
 
51 Old members närvarade 
 
1. Mötet öppnas 
2. Ordföranden har ordet 
Lennart Rudblom hälsar alla välkomna till mötet. 
3. Val av ordförande för mötet 
Lennart Rudblom väljs till ordförande för mötet. 
4. Val av sekreterare för mötet 
Ruth Davidsson väljs till sekreterare för mötet. 
5. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet 
Olle Lindroth väljs till justeringsman. 
6. Fastställande av föreslagen dagordning 
Mötet godkänner dagordningen. 
7. OM:s verksamhet 2016, en resumé 
Årets tävlingsspel presenterades av Ove Lådö. Vid dagens tävling på 9-hålsbanan startade 36 tävlande. 
 
18-hålsbanan 
På 18-hålsbanan har 1 173 starter skett under året. Det är en ökning med 12 % jämfört med 2015. Dessa starter 
har gjorts av 117 spelare. En ökning med 2 %. 
På 9-hålsbanan har det gjorts 346 starter. En ökning med 29 %. Antalet spelare på 9-hålsbanan har varit 29 st. 
 
I röda tävlingar på 18-hålsbanan har 94 tävlande deltagit i 10 tävlingar. 54 har placerat sig för poäng. I svarta 
tävlingar på 18-hålsbanan har 104 deltagit och 73 placerat sig för poäng vid 14 tävlingar. 
42 har deltagit i matchspelet vid 6 tävlingstillfällen. 
 
Matchcuper, 18-hålsbanan  
Herrar A - 11 deltagare 
Herrar B - 9 deltagare  
Damklassen - 8 deltagare  
Mixklassen - 16 deltagande lag. 
 
Fler tävlande i matchcuperna efterlyses! 
 
9-hålsbanan 
Vid tävlingarna på 9-hålsbanan har 28 placerat sig för poäng. 19 har tagit 10 poäng eller mer. 2 har nått 50 
poäng. 
 
Eclectic 
I Eclectic har 17 spelare deltagit. Tre kunde notera 50, 50 och 51 poäng. 
  
Klubbutbyten presenterades av Hans Hugosson 
25 maj 2016 möttes BBGK och Kungsängens GK på Queens Course i Kungsängen. Kungsängens GK segrade med 
898 slag. 
 
Treklövern som spelas mellan BBGK, Sollentuna GK och Täby GK spelades 8 juni på BBGK. Sollentuna vann då 
med 370 poäng. BBGK fick 363 poäng och Täby GK 342 poäng. Den 23 augusti i Sollentuna vann Sollentuna GK 
med 382 poäng, Täby GK fick 348 poäng och BBGK fick 315 poäng. 
 
Intresset för att delta i klubbutbyten har minskat och det är ibland svårt att få med deltagare. Förslag 
framfördes att ändra tävlingsformen till matchspel. Vid spel på Kungsängen GK bör spel ske på Kings Course. 
 
Hemliga resan 
Monica Spendilow redogjorde för årets hemliga resa som gick till Vassunda GK med middag och övernattning 
på Noors slott i Knivsta. Resan hade 30 deltagare. Det segrande laget kommer att arrangera 2017 års hemliga 
resa. 
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Fråga ställdes om mötet kan tänka sig en resa som inte är hemlig i förväg och om man kan tänka sig att resa lite 
längre bort och kanske spela två dagar. Mötet svarade ja på bägge frågorna. 
 
Tävlingsledarnas rapporter/erfarenheter 
Ove Lådö gick igenom tävlingsledarnas uppgifter samt redogjorde för enkätsvar. 42 medlemmar har ställt upp 
som tävlingsledare på 18-hålsbanan. Gunvor Lager och Britt Juréhn har ansvarat för 9-hålsbanans tävlingar. 
Matchspelet har tagits hand om av Ronnie Lundqvist och Roland Svensson. Ove Håkansson, Berit Hjerling och 
Waldemar Sandberg har administrerat matchcuperna. 
 
Veckans regelfråga 
Rapportering av utbildningsinsatser till SISU ger klubben bidrag för utbildning och utveckling av medlemmarnas 
kunskaper inom golf. Genom att besvara veckans regelfråga har vi bidragit med 10 650 kr. 
 
OM-dagen 
Ove Lådö berättade om OM-dagen som gick av stapeln den 15 juni 2016. Syftet med denna dag var att få fler 
medlemmar att delta i vår verksamhet. 30 personer deltog. Av dessa hade 9 inte deltagit i någon tävling. 
Förslag framfördes att ett personligt och välkomnande brev ska skickas till alla nya medlemmar med 
information om vår verksamhet. Den personliga kontakten med nya medlemmar är också viktig.  
 
Ekonomi och budget 
Lennart Rudblom redogjorde för ekonomin som är i balans. 
 
8. GIT och hemsidan 
Under nästa säsong kommer Bo Eriksson att bistå med hanteringen av GIT. Hemsidan ska göras om så att man 
på första sidan inte skiljer på Gäst och Medlem. 
 
9. Rapport från frivilliga arbetsgruppens verksamhet 
Christer Jonsson rapporterade om frivilligkårens arbete. Det finns en kärntrupp på 25 medlemmar. Man räknar 
med att ha utfört ca 1 000 arbetstimmar under 2016. Arbetet pågår från kl 9 fram till lunch som alla bjuds på av 
klubben. Alla som arbetar som frivilliga har en olycksfallsförsäkring. Man binder inte upp sig för att arbeta varje 
vecka utan arbetar bara när man själv kan. Fler frivilligarbetare välkomnas!  
 
Just nu behövs också personer som kan sköta rabatter och buskar vid klubbhuset. Under några veckor framöver 
ska vägar göras om och tees torvas. 2 – 3 man behövs varje dag för att assistera i detta arbete. 
 
10. Klubbchefens information 
Oliver May tackar alla för säsongen. Han har känt sig välkommen från första stund och har fått en bra och tidig 
kontakt med OM, som han anser vara en stor och viktig grupp.  
Klubben satsar mycket på medlemsrekrytering. Ny kampanj har startats: Värva nya medlemmar i kampanjen ”3 
för 2”. Om man värvar två nya medlemmar bjuds man på den lägsta spelavgiften för 2017.  
 
Nya företagskunder ska också värvas, men det är också viktigt att ta hänsyn till befintliga medlemmar så att 
inte för mycket speltider tas från dessa. Det ekonomiska utfallet är bra. Konstsnöspåret kommer att anläggas 
även i år. Det är sista året som vi får bidrag från kommunen. 
 
Ingen budget finns för anläggande av alternativa damtees. Det är inte heller aktuellt att införa 
hektometersystem.  
 
11. Val av ordförande och två styrelseledamöter för år 2016/17 
Valberedningen som består av Margreth Eriksson och Waldemar Sandberg framlade förslag om att utöka 
styrelsen med en suppleant som ska ingå i styrelsen men inte ha rösträtt. Vid de tillfällen som suppleanten 
fungerar som ersättare ska suppleanten ha rösträtt. Man föreslår också en adjungerad medlem från 9-
hålsbanan som inte ska ha rösträtt men som ska lämna information till och få information av styrelsen.  
 
Mötet bifaller detta förslag och väljer: Veronica Lindroth som suppleant på 1 (ett) år och Gunvor Lager som 
adjungerad medlem på 1 (ett) år. 
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Omval av Lennart Rudblom som ordförande på 1 (ett) år. 
Omval av Ove Lådö som ledamot av styrelsen på 2 (två) år. 
Ruth Davidsson har avböjt omval och Robert Åhlström väljs som ny ledamot på 2 (två) år. 
 
12. Val av valberedning 
Den nuvarande valberedningen har 1 år kvar på sin mandatperiod. 
 
13. Diskussion om spelformer 
Mötet beslutar att sällskapsspel/social golf i samband med OM:s tävlingar även ska införas vid spel på 18-
hålsbanan. Vid detta spel betalas ingen tävlingsavgift men scorekort ska lämnas in. 
Monica Spendilow framför önskemål om att det ska finnas en damklass vid alla tävlingar. Mötet överlämnar 
denna fråga till styrelsens beslut. 
 
14. Höst- och vinteraktiviteter 
Race2Xmas: Samling varje måndag kl 9.45 i klubbhuset. Ingen föranmälan behövs. Första start kl 10. 20 kronor i 
tävlingsavgift och tävlingsformen är slaggolf. Spelet sker på 18-hålsbanan så länge det går och fortsätter sedan 
på 9-hålsbanan. 
 
Efter trettonhelgen 2017 startar puttningstävlan i Barkarbyhallen varje måndag kl 13. 
 
Race2Easter körs på 9-hålsbanan när det blir snöfritt. 
 
Förslag lämnades också om att ha en regelträff i klubbhuset under vinterhalvåret. 
 
15. Övriga frågor 
Ruth Davidsson avtackades med en vacker blombukett och de nya styrelsemedlemmarna presenterades. 
 
Förslag har kommit från Lena Brundell om att byta namn från Old Members till Club 55. Mötet beslutar att 
styrelsen får ta ställning till detta förslag. 
Mötet avvisar förslag om att ändra tid och spela på eftermiddagen varannan vecka. Däremot vill mötet gärna 
byta speldag och gå tillbaka till spel på onsdagar. Oliver May kommer att titta på ekonomin och se om detta är 
möjligt. Banchefen är positiv till ett byte av måndag som speldag för OM. 
 
Irma Madison framförde ett stort tack till Gunvor Lager och Britt Juréhn för deras arbete med tävlingarna på 9-
hålsbanan och överlämnade varsin vinflaska till dem. 
 
Prisutdelning genomfördes av Lennart Rudblom och Ove Lådö. 
 
Bästa dam vid dagens tävling blev Barbro Koci med 21 poäng och bäste herre med 19 poäng blev Olle Lindroth. 
De fick varsin vinflaska. 
 
Matchcuperna 
Damer Birgitta Hellqvist 
Herrar A Anders Sandin 
Herrar B Ronny Månsson 
Mixed foursome Britt-Marie och Olle Lennmark 
 
Matchspelet Roland Svensson 
 
OM-mästerskapet 
Herrar A Anders Sandin 
Herrar B Lars Aspsäter 
Damer Veronica Lindroth 
 
4 klubbor, damer 
1:a Sigrid Malmberg 
2:a Eva Trotzig Persson 
3:a Agnetha Vasberg 
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4 klubbor, herrar 
1:a Ove Lådö 
2:a Lennart Rudblom 
3:a Anders Axelsson 
 
Eclectic 
1:a Ronny Månsson 
2:a Bo Eriksson 
3:a Ove Lådö 
 
Årets golfare Anders Sandin 
Lappens vandringspris Tom Sörenstam 
9-hålsbanan, årets segrare Ronny Tollestam 
 
Puttes Pokal 
Damer  Inger Kjerrman 
Herrar A Christer Jonsson 
Herrar B Waldemar Sandberg 
 
OM-slaget Anders Carlqvist 
 
Alla segrare gratuleras hjärtligt! 
 
16. Mötet avslutas 
Ordförande Lennart Rudblom tackar till sist alla för en fin säsong och önskar välkommen tillbaka nästa år och 
avslutar mötet. 
 
 
Vid protokollet Justeras 
Ruth Davidsson Lennart Rudblom Olle Lindroth 
Sekreterare Ordförande Justeringsman 


