Protokoll fört vid Old Members höstmöte den 10 oktober 2018
Bilaga: Presentationsmaterialet (Power-Point bilder)
1. Ordförande har ordet
Ove Lådö hälsade de närvarande 53 deltagande medlemmarna välkomna till mötet.
2. Klubbchefen har ordet, Oliver
 Orange tee. 7 styckna lämpliga platser har utsetts av Peter Nordwall och bankommittén och
de nya tänkta tees har visats för en grupp utvalda kvinnor. Vill ha ”riktiga” tees, inte mattor.
Kalkyl är upprättad av banchefen. Klubbchefen håller för närvarande på att söka bidrag.
 2017. Ett fantastiskt golfår med påbörjad renovering av bunkrar, vägar och tees. Arbetet
stannade upp p.g.a. att entreprenören dog.
2018 har inte gått lika bra. Svår vinter, bunkrar som inte vara klara, 5 provisoriska greener.
Sen start på säsongen, våren uteblev och det blev sommar direkt. Ok fram till midsommar
sedan en enorm värme under främst juli (tur vi har Mälaren för bevattning). Sedan kom
stormen. Alla hjälptes åt för att snabbt komma igång igen.
 Antal sponsorer, företagsgolf har sjunkit. Medlemsintäkterna har blivit lägre
 Uterummet. Bygglovet är ok. Nu inväntas fler offerter
 50-50 projektet. Se Övriga frågor
 Enkäten Svenskt Golf index. Snittbetyget högre för BBGK än för många andra Sverige
distrikt. Främst banan och servicen.
 Eventuellt ändrad speldag för OM, från måndag till tisdag. Oliver arbetar med frågan
 Ny krögare from 15 oktober. Fråga från medlem. Kommer det att serveras dagens rätt
längre än hittills, så att de som kommer in vid 15 snåret får mat? Oliver tar bollen
 Tills vidare gäller samarbetsavtal med Täby, Sollentuna och Österåker. 50 % greenfee på
Uppsala GK.
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Ove Lådö valdes till ordförande och Margreth Eriksson till sekreterare
4. Ordförande är justerare
5. OMs verksamhet 2018. Sammanfattning
 Målen för 2018. Uppfyllt.
Spelare/starter utveckling 2015-2018 visades
 Tävlingsstatistik.
Reguljära ronder
1. 18-hålsbanan. 12 Order of Merit, 10 ”Skojtävlingar”
2. 9-hålsbanan. 14 Order of Merit, 10 ”Skojtävlingar”
Match/Cup/Eclectic
3. Matchspel. 124 starter i 6 omgångar
4. Matchcuper. 3 klasser; A (10 startande), B (10 startande) och Mixed (32 startande)
5. Eclectic. 7 startande
 Erfarenhet från 2018 års säsong
Diskussion om en ledarboll skall finnas i bl a Puttes Pokals tävling. Kommittén ser över hur
det kan implementeras.
 Synpunkter från medlemmarna (inför 2019) – se PP bild
 Matchspel. Ronnie och Roland avgår. Familjen Lindroth (Olle och Veronica) övertar ansvaret
 Klubbutbyten.
 16 maj 2018 BBGK-Kungsängen







Treklövern. Ställdes in p.g.a. lågt deltagande samt höjning av greenfee (Täby).
Intresset hos mötesdeltagarna för vidare utbyten var lågt. Osäkert om vi ska ha det i
fortsättningen.
Klubbresan.
 Orresta GK den 2-3 september 2018 presenterades av Robert Åhlström
Vinnare: Berit Hjerling, Eija Arveteg, Sven Kajsten samt ”Nisse”
Prisutdelning skedde av Eija Arveteg samt Putte vid Puttes pokal
Årets golfare. 98 deltagare i 12 tävlingar. Vinnare: Anders Sandin på 52 poäng
Puttes Pokal enl. stadgar från 1995. Att vara i ”evigt”
Lappens pris utgår from 2019
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Dagens tävling:
Monica Spendilow, 21 poäng vann damernas. Gustaf af Jochnick, 23 p, vann herrarnas
OMs ekonomi
OM omsätter 47.600 kronor. Resultatet är +- 0 kronor

6. Namnfrågan
Förslag hade inkommit om ändrat namn på OM. Vid omröstning om namnbyte röstade 31 styckna
för Ingen ändring.
7. Valberedningens förslag/ Val av kommitténs ledamöter.
Val av ordförande samt omval av tre ledamöter och nyval av en person.
Valberedningen, Margreth Eriksson och Waldemar Sandberg, föreslog att till
Ordförande/omval
Ove Lådö väljs på ett år
Ledamot/omval
Robert Åhlström väljs på 2 år
Ledamot/omval
Veronica Lindroth väljs på 1 år
Ledamot/omval
Gunvor Lager väljs på ett år. Adjungerad
Ledamot/ nyval
Calle Darland väljs på två år
Avgår
Hans Hugosson
Övriga styrelseledamöter är Eija Arveteg och Bosse Eriksson
8. Frivilligkåren
380 pass, ca 1500 timmar, av 33 personer, varav 15 varit mest frekventa. Christer är mottaglig för
nya personer

9. Övriga frågor
 50-50 projektet. Lena Brundell berättade om projekts vision som är ”Svenska Golfförbundets
långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare
könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner”.
Golfens jämställdhetsmål är
 Över en 5-årsperiod få en nettotillväxt på 10 000 kvinnor
 Jämställda styrelser och kommittéer, minst 35% är ett delmål
 Jämställda valberedningar
BBGKs styrelsen beslöt att ansöka hos Golfförbundet om att få vara med i satsningen och blev
antagna 2018. Det innebär att styrgruppen och referensgruppen gör utbildningen på nätet och
att vi utifrån de spaningar som gjorts sätter upp mål och handlingsplan för vår klubb.
 Tävlingsledare. Robert skickar ut förslag på tävlingsdagar till resp. tävlingsledare
 Fortsatta aktiviteter.
 Race to Xmas startar den 15 oktober kl 10.00. Man spelar på 18 hålsbanan så länge det
går, därefter 9-hålsbanan. Avgift 20 kr som till 50 % tillfaller segraren, 2:an 30 %, 3:an 20
%.
 Puttingtävlingar i Veddestahallen efter trettonhelgen
10. Mötets avslutande
Ove förklarade mötet avslutat varefter intjänade vinstbevis delades ut.
Vid protokollet
Margreth Eriksson
Justeras
Ove Lådö
Ordförande

