
 

 Protokoll fört vid Plus55s höstmöte den 6 oktober 2021 
 
 
Bilaga, Plus55 höstmöte – 2021 presentationsmaterial (Power-Point bilder)  
 
 
1. Välkomna Ordförande 
 Ove Lådö hälsade de närvarande 47 deltagande medlemmarna välkomna till mötet.  
 
2. Gästtalare, Oliver vår klubbchef:  (i korthet) 

• Klubben har fått bra tillskott av nya medlemmar 

• Ekonomin är god 

• Renovering av vissa tees är på gång 

• Nya utslagsplatser under tak är planerat 

• Sex skyltar med längdangivelse till mål på rangen är uppsatta 

• 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 Veronica Lindroth till justerare.  
 
4. Plus55 verksamhet 2021,  
     -     Ekonomi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Motion 
Marianne Vardam :  Hur ska vi få fler damer mer aktiva i golfen?  
Riktat till Plus55- och Dam-kommitteerna 

Förslag 

• Arbetsgrupp med 5 personer från kommittéerna 

• Titta på andra klubbar som upplevs attraktiva för damer 
• Inventera idéer för aktiviteter för våren/sommaren 2022 

• Förslag till kommittéerna våren 2022 

  
Svar 
Plus55-kommittén ska diskutera motionen med Dam-kommittén för att hitta en  
gemensam plan. 
 

• Intäkter 
– Tävlingsavgifter 

• 18-hålsbanan    32 430 kr 
• 9-hålsbanan      3 420 kr 

    Totalt 35 850 kr 
• Kostnader 

– Receptionen       4 121kr 
– Barncancerfonden      1 440 kr 
– Avslutningslunch      5 000 kr 
– Vinstbevis     21 745 kr 
– Vinster, Plaketter, Blommor       3 544 kr 

     Totalt 35 850 kr 



5. Klubbresan:  
 
Resan gick till Högbo GK och uppskattades stort. 
Vinnande lag: Gunnela, Harriet, Olle och Christer 
Nästa Plus55-resa informeras under våren 2022  
 
 
6. Övriga erfarenheter och information.  

Höstmötet 2020 enades om att testa att bara ha en (1) klass för alla hcp-grundande tävlingar, ca 15–
16 tävlingar för spelåret 2021.Undantaget 1-klass är Puttes pokal och Plus55-mästerskapet. 
Lagtävlingar ingen skillnad.  

- Synpunkter på att endast haft 1 klass under 2021 framfördes. 
- Kommittén arbetar fram en lösning för klassindelning 2022 enligt förslagen: 

o Fortsatt en (1) klass? 
o Två ”flytande” klasser som utgår från den aktuella tävlingens deltagande? 
o Två klasser enligt givna hcp-gränser? 
o Tre klasser, HA,HB,D med givna hcp-gränser för herrar? 
o Kan en kombination av ovanstående fungera för olika tävlingar? 

 
De mer udda tävlingarna ”COOL Cup” och ”Kommitténs utmaning” uppskattades. 
 
Ronny Tollestam redogjorde hur tävlingar fungerar på 9-hålsbanan och konstaterade att det är flest 
damer som är med i dessa tävlingar/sällskapsgolf. 
 
 
 
Årets vinnare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Årsmötet biföll följande förslag från valberedningen:  
 
Ordförande/Omval Ove Lådö väljs på ett (1) år  
Ledamot Liisa Tollestam  kvarstår 1 år 
Ledamot Robert Åhlström  kvarstår 1 år.  
Ledamot Agneta Vasberg  kvarstår 1 år.  
Ledamot Christer Breidenskog nyval 2 år 
Ledamot Marianne Vardam  nyval 1 år. 
 



8. Årsmötet valde Roland Svensson (omval) och Ebba Drakenberg (omval) att ingå i 
valberedningen.  
 
9. Frivilligkåren (FVK) Christer Jonsson informerade bl.a. att  

- Ca 30 personer har deltagit varav ca 15 personer är själva kärntruppen. 

- Det var 12:e året FVK hjälpt till att hålla banor och kringliggande områden i gott skick för att sköta 
vår klubb!  

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

- Totalt har ca 2000 arbetstimmar utförts av FVK!! 
 
10. Övriga frågor  

• ”Race to Christmas” (Sällskapsgolf) .Tisdagar 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 återuppstår och Bosse Eriksson 
håller som vanligt i detta. 

 

11. Mötets avslutande  
Ove förklarade mötet avslutat varefter intjänade vinstbevis delades ut.  
 
Bro-Bålsta GK oktober 2021 
 
Vid protokollet Justeras  
 
 
---------------------------------------        --------------------------------------------       ----------------------------------------  
Robert Åhlström, sekreterare        Ove Lådö, ordförande                        Veronica Lindroth, justerare  


