
Protokoll från Plus55s höstmöte den 12 oktober 2022 
 
1 Välkomna 
Kommittéordföranden Ove Lådö hälsade 45 närvarande medlemmar välkomna till höstmötet. 
 
2 Klubbchefen och krögaren 
Klubbchefen Oliver berättade om de större arbeten som pågår på 18-hålsbanan. Ledningen 
bedömer det som angeläget att satsa vidare på att utveckla anläggningen även om det 
ekonomiska utfallet förväntas bli något sämre jämfört med 2020 och 2021. Den nya dammen vid 
green på hål 18 är viktig för att öka tillgången på vatten när vi behöver kompletteringsvattna vid 
dålig nederbörd. Den nya dammen ses även som ett estetiskt tillskott på banan i motsats till den 
kapade kullen på 9:an som vi ifrågasatte, framför allt av ekonomiska skäl. 
 
Krögaren Martin berättade om restaurangverksamheten som påverkats av de senaste årens 
Coronarestriktioner och årets prisökningar. Ambitionen är trots det att inte ge avkall på 
kvaliteten. Han uppskattar samarbetet med Plus55 och ser alltid fram mot att möta oss på 
tisdagarna. 

 
3 Val av ordförande och sekreterare för höstmötet  
Ove Lådö valdes till ordförande och Inger Kjerrman till sekreterare. 
 

4 Val av justerare 
Robert Åhlström valdes till justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet. 
 

5 Fastställande av dagordning 
Mötet godkände föreslagen dagordning. 
 

6 Erfarenheter från året som gått 
I snitt 39 tävlande på 18-hålsbanan och 8 på 9-hålsbanan. Nytillskott med 12 tävlande på 18-
hålsbanan. Det är fortfarande relativt sett färre damer än herrar som deltar i tävlingsverk-
samheten. Utöver samarbetet med damkommittén och den särskilda damgruppen kommer en 
enkät att skickas ut för att få veta mer om vad som skulle kunna öka damernas deltagande. 
 
Positiva förändringar har varit prisutdelning efter varje tävling på 18-hålsbanan och att senaste 
tidpunkt för tävlingsanmälan flyttats till söndag kväll.  
 
Kommitténs intäkter har uppgått till 42 120 kr som i huvudsak har använts för priser och 
vinstbevis. 
 

7a Årets vinnare 18-hålsbanan 
Tävling Damer Herrar 
Årets Golfare Veronica Lindroth Lars-Magnus Larsson 
Plus55-mästerskapet Milla Lindström Erik Storbacka 
Tävling Damer Herrar A Herrar B 
Puttes Pokal Helena Lundgren Christer Breidenskog Waldemar Sandberg 
 
Matchspel Matchcup, singel Matchcup, mixed foursome 
Anders Axelsson Hans Åberg Inställd 
 

7b Order of Merit-vinnare 9-hålsbanan 
Hans Leistedt 

 
7c Dagens tävling 
Veronica Lindroth vann damklassen, 23 poäng och Per Johansson herrklassen, 19 poäng. 
  



8 Vårresan till Trosa och Åda GCC 
34 Plus55-are deltog på resan. Lagtävlingen vanns av Agneta Vasberg, Gunnela Blomqvist, Hasse 
Alexandersson och Lennart Rudblom. Bästa individuella resultat: Robert Åhlström och Gunnela 
Blomqvist. Närmast hål: Tommy Arveteg och Olof Tillander. 
 
Vi riktar ett stort tack till vår restaurang EttPlus2 Golf, Golfshopen och vår hemmaklubb BBGK för 
sponsring med priser. 
 
Nästa år arrangeras resan av Jerry Eriksson, Börje Nilsson, Berit Hjerling och Margreth Eriksson.  
 

9 Frivilligkåren  
Christer Jonsson berättade om frivilligkåren som bidrar med ca 1 600 arbetstimmar per år. Kärnan 
består av 10 personer men så många som 30 har deltagit vid något tillfälle senaste året för arbete 
på banorna, i och utanför klubbhuset m m. Christer välkomnar fler till gänget som träffas på 
måndagarna. Man binder inte upp sig utan deltar när det passar. 
 
10 Val av kommittéledamöter 
Höstmötet biföll följande förslag från valberedningen: 
Ordförande Nyval, 2 år Christer Breidenskog 
Ledamot Nyval, 1 år Ove Lådö 
Ledamot, 9-hålsbanan Nyval, 2 år Ronny Tollestam  
Ledamot Nyval, 2 år Göran Dahl 
Ledamot Nyval, 2 år Lena Brundell 
Ledamot Omval, 2 år Marianne Vardam 
 
Agneta Vasberg, Liisa Tollestam och Robert Åhlström avgick som ledamöter och avtackades. 
 

11 Val av valberedning 
Höstmötet valde Roland Svensson och Agneta Vasberg till ny valberedning för 1 år. 
 
Ebba Drakenberg avgick och avtackas senare. 
 

12 Övriga frågor 
Liisa Tollestam lämnar uppdraget som tävlingsledare på 9-hålsbanan. Det innebär att det enbart 
blir sällskapsspel nästa år och då under ledning av Ronnie Tollestam. 
 
Nu tar Race to Christmas vid med sällskapsspel på tisdagarna kl 10. När 18-hålsbanan stängs 
fortsätter vi på 9-hålsbanan. 
 
Puttningstävlingarna i Barkarbyhallen startar måndag 9 januari kl 13 och pågår till och med 27 
mars. Vem är intresserad av att ta sig an tävlingsledarskapet för puttningstävlingarna? 
 

13 Mötets avslutande 
Ove förklarade mötet avslutat varefter intjänade vinstbevis för 9-hålsbanan delades ut. 
 
Vid protokollet 
Inger Kjerrman 
 
Justeras 
Ove Lådö Robert Åhlström 
Ordförande Justerare 


