Gotska GK Veteraner

Minnesanteckningar från Veteranmötet 2014-12-10
Närvarande: 39 medlemmar
1 Mötets öppnande
Kommittéordförande Anders G Tingström hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande valdes Anders G Tingström och till att föra minnesanteckningar utsågs
Arnold Bekken.
3 Val av funktionärer för 2015
Omval skedde av följande funktionärer:
Ordförande
Anders G Tingström
Tävlingsledare
Hans Wiklund
Lagledare Damer
Monica Bekken
Lagledare Herrar
Leif Karlsson
Arnold Bekken och Kajsa Nilsson har avsagt sig fortsatta styrelseuppdrag.
Som ny kassör efter Arnold valdes Birgitta Lindgren och till ny ledamot efter Kajsa utsågs
Ragnhild Wessman.
4 2015 års verksamhet
Onsdagstävlingar med start kl 09.00. Samling senast kl 08.30. Tävlingsledare enligt
verksamhetsprogram from 4 mars, fram till dess spontangolf.
Regelkurs
Karl-Erik Bergström
L-ABC-utbildning (ev)
Harry Hanell tillfrågas
Vårserien
Anders G Tingström
Öppen veterandag
Hans Wiklund och veterankommittén
Vårslaget, Lugnet
Monica och Arnold Bekken
3 klubbor och putter
Inger och Claes-Åke Stein
Scramble
Rolf Olsson och Jan-Erik Wessman
Mästartävling
Hans Wiklund
Höstserien
Ledare ännu ej utsedd
(Tider finns angivna i verksamhetsplan och –program 2015).
5 Ekonomi
Arnold redovisade årets ekonomi. Veteranernas kassasaldo beräknas vara ca 3000 kr vid
årsskiftet och de insamlade projektpengarna ca 14 500 kr.
Anders G redovisade hur styrelsen funderat på ekonomin för 2015 samt att priser på
framför allt onsdagstävlingarna skall införas.

Efter genomgång av ekonomisk uppföljning helår 2013 och första halvåret 2014 har följande
förslag till budget för 2015 upprättats:
Kostnad för priser
Antal spelare som betalar startavgift beräknas uppgå till 1000 st. 1000 x 20:- = 20 000:- (2013 var
antalet spelare 1060).
Antalet onsdagstävlingar med priser beräknas bli 35 st, inklusive vår- och höstserierna.
Prisbord med presentkort gällande i vårt café:
Klass A/B
50:+25:+utlottas 25:Klass C/D
50:+25:+utlottas 25:9 hål
25:+utlottas 25:- (om minst tre spelare deltar)
Beräknad total kostnad 35 x 250:- = 8 750:- (Annan fördelning får ske men med bibehållen nivå).
Eftersom dessa priser innebär intäkt för caféet föreslås att summan (8 750:-) ersätter hittillsvarande
projektpengar och att vi slopar andra bidrag till klubben.
Budgetförslag för år 2015
Vårserien
1 500:Vårslaget
2 500:Höstserien
1 500:Resebidrag
1 200:Veteranmöte 2 500:Prisbord
8 750:Diverse
1 200:Summa
19 150:-

Mötet godkänner förslaget.
6 Projekt
Arnold redogjorde för hur projektpengarna använts åren 2009-2013. Innestående medel på
projektkontot föreslås frysas tills nytt ändamål beslutas av styrelsen, t ex satsning på
ungdomsverksamheten. Inköp av presentkort i caféet innebär att klubben framöver tillförs
medel i nivå med tidigare projektbidrag.
Mötet godkänner förslaget.
7 Övriga frågor
*Anders G redovisade föreslagen tävlingsverksamhet samt att det saknades tävlingsledare
för några onsdagar och för höstserien. Preliminär lista lades ut för granskning.
*Trädet till minne av Allan Eriksson har planterats vid klubbhuset men av klimatskäl har valts
japansk rönn i stället för föreslagen magnolia.
*Frågan om hjärtstarter togs åter upp. Harry Hanell var tveksam, han menade att det är
viktigare att lära sig hjärt-lungräddning och då gärna i kombination med hjärtstarter.
*På fråga av Arnold huruvida startavgiften är reducerad för den, som inte önskar komma
med i prislistan, blev svaret att alla, som med i den gemensamma tävlingen på onsdagarna
erlägger 20:-. Alla är välkomna att delta.

*Eftersom de flesta tävlingarna numera läggs in i GIT-systemet skall man på scorekortet
alltid skriva in poängen, även om man spelar slaggolf.
*Arnold meddelade att han under januari och februari kan kvarstå som kassör och ställa upp
på onsdagarna, såvida spel är möjligt. Detta underlättar för nye kassören att sätta sig in i
uppgiften samt ger nya kommittén tid att lösa diverse praktiska problem inför den nya
säsongen och med ändrade rutiner.
*Arnold meddelade att han även fortsättningsvis ibland kan ha lotteri om så önskas.
*Hans Wiklund framförde önskemål om att fler borde engagera sig i tävlingskommittén,
även med enkla uppdrag, såsom starter t ex. Man får utbildning i så fall. Han sade även att
ett nytt tävlingssystem möjliggör att mycket kan skötas genom mobil eller smartphone.
8 Prisutdelning, avtackning mm
*Hans Wiklund delade ut tröjor till årets Veteranmästare Birgitta Gustafsson och Bertil
Stengård.
Följande personer avtackades med en present:
*Arnold Bekken, för sitt mångåriga engagemang som kassör i veterankommittén
*Kajsa Nilsson, för sitt arbete som ledamot i styrelsen och övrigt arbete för klubben
Följande personer hedrades med en present för sina insatser för oss veteraner:
*Tommy Bergström, för sin blogg, där han snabbt, effektivt och roligt fångar vår vardag
*Gösta Nilsson, för sitt idoga arbete med att redovisa våra tävlingar på hemsidan och i
gotlandspressen.
9 Mötets avslutande
Anders G tackade arbetsgruppen för väl skött genomförande av cateringen före och efter
mötet samt tackade mötesdeltagarna för visat intresse.
För minnesanteckningarna svarade
Arnold Bekken

