
Protokoll fört vid Old Members höstmöte den 9 oktober 2019 
Bilaga: Oms höstmöte – 2019 presentationsmaterial (Power-Point bilder)  
 
1 Välkomna 
Ordförande Ove Lådö hälsade de närvarande 55 deltagande medlemmarna välkomna till 
mötet. 
 
2 Gästtalare  
Martin vår restaurangchef: 
Efter en något krokig start har Martin arbetat med all den feedback han fått från olika OM 
medlemmar och succesivt förbättrat restaurangen. Han tycker om dialogen för den är väldigt 
viktig för att utveckla verksamheten. Han ser framemot nästa säsong 2020 nu då han har 
erfarenheten från 2019.  
 
Mikael vår banchef: 
Har bara positiv feedback till OM medlemmarna. Det är svårt att hinna med båda banorna och 
bunkrarna på 9-hålsbanan är lite eftersatta. Ett medskick till bankommittén är att förändra 
bunkerskötseln så att inte ogräset som ligger ner över bunkerkanten gör att bollen blir 
ospelbar.  
 
Jan-Ivar Jiva: 
Shopen är viktig för oss alla och Jiva har en lägsta prisgaranti. Shopen återöppnar den 23/11 i 
Barkarbyhallen. Under året som gott har träningskortet gjort succé. Jiva fortsätter som vanligt 
med kurser i vinter i Barkarby hallen men det är ännu ej spikat vilka dagar. 
 
Oliver vår klubbchef: 
Vi har en ekonomi i balans och vi har fått flera nya medlemmar under senare delen av hösten. 
Arbetet med orange tee fortskrider på ett mycket bra sätt. Uterummet blev klart under året 
och har varit väldigt uppskattat. Dammen på hål 12 är byggd av Thoresta och kommer att 
används för and jakt under fyra tillfällen varje år. 
 
Den flexibilitet som OM visat för att komplettera uteblivna företagsgolftider har varit mycket 
positivt för klubben. OM har då fått kanonstartspel, vilket varit önskvärt, och klubben har 
kunnat ta lämnade tider på tisdagar för greenfee- och medlemsspelare som annars gått 
förlorade. En Win-Win situation.  
 
3 Val av ordförande samt sekreterare för mötet  
Ove Lådö valdes till ordförande och Monica Darland till sekreterare. 
 
4 OMs verksamhet 2019 
Ove drog mål och uppföljning, samt ekonomi som är i balans. Se bilaga.  
 
Bosse och Lisa presenterade lite tävlingsstatistik och Bosse passade på att göra reklam för 
”Race to Christmas” som startar på tisdag den 15/10 kl 10:00 på stora banan. Det blir också 
den sedvanliga putt-tävlingen i Barkarby hallen efter 13-helgen. 
 
5 Erfarenheter från 2019 att ta med till 2020 
Fler starters behövs nästa år. Alla kan och fler kommer att tillfrågas. 
 
OM Kommitteen begär hos Oliver att resultatlistor (som inte finns i GIT) måste kunna 
publiceras på BBGKs hemsida. GDPR bör inte stoppa det. (bör troligen ligga under inloggad 
läge). 
 



Klassrepresentationen behöver förändras då A-klassen blivit så liten. Kommitteen får 
uppdraget att ta fram en lösning för presentation och beslut vid vårmötet 2020. 
 
Fråga ställdes varför det är skillnad i poäng mellan 9 och 18-håls banan. Frågan remitteras till 
OM kommitteen. 
 
Diskussion om varför blir vi inte flera.  Andra klubbar har högre antal trots lägre antal 
medlemmar. Vi har ett stort antal medlemmar vi inte når. Beror det på: 

 långsamt spel, 

 att det är blandade klasser i bollarna, 

 att det saknas det information och marknadsföring, 
är det många av oss som spelar med andra utanför OM? Passa på att marknadsföra oss. 

 
Kommittén behöver arbeta vidare med frågan. 
 
Kommitteen tittar över om vi kan hittas separata speldagar för 9-håls banan och 18-håls banan 
för att öka antalet aktiviteter. Hänsyn måste tas till övriga aktiviteter på klubben. 
 
Matchspelet behöver koordineras bättre så det inte krockar med ban-arbetet på måndagar. 
 
Det har varit ok med rangen på tisdagar det har ändå gått lösa trots att den är officiellt stängd 
till 8:00. 
 
Väldig få är med i running eclectic och mixed foresome. Behöver mer information till oss 
medlemmar då alla inte kände till hur det fungerade. 
 
Klubbresan 
Lyckad trots väder. 2020 år arrangörer ser till att det blir bättre väder och om möjligt förhandla 
runt vinprovningen. 
 
6 Namnfrågan 
Beslutades om en namnändring från Old Members - OM till  

 
efter att en majoritet röstad för. 

 
7 Prisutdelning 
Dagens tävling: 
Monica Darland, 21 poäng vann damernas. Göran Broman, 22 p, vann herrarnas. 
 
Årets prisutdelning skedde av Eija Arveteg. 
 



 
8 Putte har ordet 
Putte tackade för sig och blickade tillbaka. Tyvärr är det färdigspelat då hjärtat inte längre vill 
vara med. Putte avtackades med blommor. 
 
9 Valberedningen, förslag: 
Följande tre förändringar föreslogs och bifölls av årsmötet: 

 Minska antalet kommittee medlemmar till sex stycken 

 Adjungerad 9håls ledamot blir ordinarie 

 Alla ledamöter väljs på 2 år 
 
Årsmötet biföll följande förslag från valberedningen: 

 Ordförande/omval Ove Lådö väljs på ett år 

 Ledamot/omval  Bosse Ericsson väljs på 2 år 

 Ledamot/omval  Veronica Lindroth väljs på 2 år 

 Ledamot/nyval Liisa Tollestam väljs på 2 år 
 
Övriga styrelseledamöter är Calle Darland och Robert Åhström. 
Eija Arveteg avgår som ledamot och avtackades. 
 
10 Nyval av valberedningen  
Årsmötet valde Roland Svensson och Agneta Vasberg till ny valberedning. 
Margreth Eriksson och Waldemar Sandberg avgick och avtackades. 
 
11 Frivilligkåren 
Christer Jonsson presenterade hur mycket frivillig kåren gjort under året. Se bilaga. 
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12 Övriga frågor 

 Lisa och Ronny Tollestam avtackades för att ha hållit i 9-håls banans verksamhet på ett 
fantastiskt sätt.  

 Plus55 kommittén har förslagit för Martin att det ska vara möjlighet att arrangera tävling 
där en enklare sopplunch kunde ingå. Ej klart ännu. 

 Framkom synpunkt på priset på lättöl är alltför högt. Monica Spendilow återkopplar till 
Martin. 

 
13 Mötets avslutande 
Ove förklarade mötet avslutat varefter intjänade vinstbevis delades ut. 
 
Vid protokollet 
Monica Darland 
 
Justeras 
Ove Lådö 
Ordförande 


