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Protokoll från Seniorsektionens årsmöte 2015-09-24 i klubbhuset.
Distribueras via e-post till (* = närvarande på mötet)
Bo Stake*
Tommy Richardson*
Leif Larsson*
Hans Bolkin*
Bernt Lundin*
Kjell-Arne Persson
samt läggs upp på webben under Dokument.
1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif L hälsade välkommen.
2. Val av ordförande för mötet
Valdes Leif Larsson.
3. Val av sekreterare för mötet
Valdes Tommy Richardson.
4. Verksamhetsberättelse för det gångna året
Leif L redovisade säsongen och framhöll bl. a:
a) Ryder Cup mot Burvik var mycket uppskattat av både Burvik och oss (som också vann!).
b) Ca 160 färre starter än 2014 under torsdagsgolfen.
c) Seriespelet ej så framgångsrikt i år.
d) DM H65 Stefan Dellert 2:a och Jörgen Persson 3:a.
e) Upplands bästa golfklubb blev Uppsala med Roslagen som god tvåa.
5. Val av ledamöter till Seniorkommittén
a) Leif Larsson omvaldes som ordförande för 2016.
b) Kjell-Arne Persson och Bernt Lundin omvaldes som ledamöter för 2016-17.
Tommy Richardson, Hans Bolkin och Bo Stake har ett år kvar på sina mandat.
c) Valberedningen omvaldes i sin helhet och består av Folke Tejbrant (sammankallande), Anders
Rahm och Lars Schörling.
6. Synpunkter och förslag till Seniorkommittén inför nästa säsong
Synpunkterna tas in i kommitténs planering och kommittén återkommer i början av nästa säsong
med ett sammanvägt förslag (alltså ingen garanti att allt kommer med).
a) Spela i 3 klasser.
b) Ej 2-mannalag vid scramble.
c) Slaggolf/slagtävling contra poängbogey.
d) Ev. scratchpris.
e) Eftermiddagsstart i juli på Gamla banan.
7. Övriga frågor
a) Kjell Gustavsson (KG) informerade om att klassindelningen i seriespelet troligen ändras till 2016
så att det blir H50, H60, H70, ev H75 och H80.
b) KG tackade också för gott deltagande vid Old Members-tävlingarna inom Uppland. Med ett ännu
högre deltagande kan vi vinna ”Bästa golfklubb” 2016 även om vi inte vinner seriespelet.
c) En enkät avseende numreringen av Gamla banas hål har skickats ut via webben. För den som
saknar dator går det bra att avge sitt svar till kansliet så registrerar de in i systemet.
8. Mötets avslutande
Ordföranden Leif L tackade för i år.
Vid protokollet
Tommy Richardson

