
Protokoll fört vid Plus55s höstmöte den 6 oktober 2020 

Bilaga, Plus55 höstmöte – 2020 presentationsmaterial (Power-Point bilder)  

  

 

1. Välkomna  

Ordförande Ove Lådö hälsade de närvarande 23 deltagande medlemmarna välkomna till mötet. 

 

2. Gästtalare, Oliver vår klubbchef: 

• Trots Covid-19 var Sverige öppet för golfspel men pga. pandemin kunde inga tävlingar 

genomföras före 1 juli. Efter detta datum startade tävlingsmöjligheten med max 50 

deltagare.  

• Det har under året varit högt tryck på banan vilket medfört att Bro-Bålsta GK haft +68% fler 

bokningar för medlemsspel och +61% för gästspel. Antalet nya spelare 2020 i hela landet 

överstiger 50 tusen.  

• Pga. uteblivna intäkter för företagsgolf gav det ett minusresultat på uppskattningsvis 250 – 

400 tusen kronor. Totalt sett har det ändå varit ett bra år för BBGK. 

• Fler har spelat på 9-hålsbanan än under tidigare år. 

• Avtal 24 fungerar bra.  

• Banan har varit i gott skick under året. 

• Klubbhuset har målats och förbättrats.  

• Kommande:  

- asfalt mot och vid klubbhuset,  

- nya mattor på 9-hålsbanan,  

- ny vägbom,  

- förbättringar runt P-platsen,  

- ev. installation av laddstolpar  

- ev. förbättringar på rangen.    

- Oliver framförde tack till frivilligkåren. 

 

3. Val av ordförande samt sekreterare och justerare för mötet  

Ove Lådö valdes till ordförande, Robert Åhlström till sekreterare och Roland Svensson till justerare.  

 

4. Plus55 verksamhet 2020 

• Ove informerade om Plus55 verksamhet och erfarenheter för det gångna året. (se bilaga)  

 

5. Klubbresan: 

Resan gick till Lindesberg GK och uppskattades stort av de som deltog. Vinnande lag: Marianne, 

Sten, Waldemar och … Nisse har bokat 2021 års resa som kommer att gå till Högbo GK utanför 

Sandviken. Mer info kommer under våren 2021. 

 

 

6. Erfarenheter och information från 2020  

• Under 2020 har vi, likt tidigare år, haft A resp. B-klass samt vid 3 tillfällen A, B och D-klass. 

Efter att analyserat hur A resp. B-klasspelare skulle placerats sig om det endast varit en (1) 

klass visar det sig att fördelningen för de 8 bästa skulle varit mycket jämt fördelat på A resp. 

B-klasspelare. 



För 2021 enades mötet om att testa att bara ha en (1) klass för alla hcp-grundande tävlingar, 

ca 15–16 tävlingar. (Spelprogram fastställs under feb/mars 2021). Kommande 

poängfördelning föreslås då ges till de 16 bästa per hcp-grundande tävling. 

Undantaget 1-klass är Puttes pokal och Plus55-mästerskapet. Lagtävlingar ingen skillnad. 

 

 

 

 

 

• Årets prisutdelning/Vinnare 

 

 

 

7. Årsmötet biföll följande förslag från valberedningen: 

Ordförande/Omval Ove Lådö väljs på ett (1) år 

Ledamot/omval Robert Åhlström väljs på 2 år 

Ledamot/nyval Agneta Vasberg väljs på 2 år 

(Kvarstår i kommittén ytterligare 1 år gör Veronica Lindroth, Liisa Tollestam och Bo Eriksson) 

Calle Darland avgår som ledamot och avtackades med blommor (via Monica) 

 

8. Nyval av valberedningen  

Årsmötet valde Roland Svensson (omval) och Ebba Drakenberg (nyval) att ingå i valberedningen. 

 

9. Frivilligkåren (FVK) 

Christer Jonsson informerade bl.a. att 

- Medarbetare försökt hålla distans så gått det går 

- Det var 11:e året FVK hjälpt till att hålla banor och kringliggande områden i gott skick 

- Rötter tas bort och ny torv på 16:e tee. 

- Arbete på bl.a. orange tee har utförts. 

- FVK gärna vill bli fler. Christer påpekade att intresserade inte binder upp sig. Allt sker på 

frivillighetsbasis. 

- Totalt har ca 2500 arbetstimmar utförts av FVK, varav ca 800 timmar på fastigheter. 

 



10. Övriga frågor 

• ”Race to Christmas” startar på tisdag den 13/10 kl 10:00 på stora banan, dvs samling för de 

som vill spela, lediga tider bokas då i receptionen.   

• Den sedvanliga putt-tävlingen i Barkarbyhallen efter trettonhelgen är i dagsläget osäkert om 

den kan genomföras pga. pandemin. Bosse återkommer med information kring detta. 

• Önskemål att Dam resp. Plus55 har 1 dags mellanrum. Förslagsvis måndag resp onsdag. Ove 

Lådö driver frågan vidare. 

• Fråga togs upp om årsavgift för Plus55-tävlingsspel. Kort diskussion gav inget rådgivande 

kommande beslut. 

 

11. Mötets avslutande 

Ove förklarade mötet avslutat varefter intjänade vinstbevis delades ut. 

 

 

Bro-Bålsta GK oktober 2020 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

-------------------------------------------   ---------------------------------------- 

Robert Åhlström, sekreterare   Roland Svensson, justerare 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

Ove Lådö, ordförande 

      

 

 


