Gotska GK Veteraner

Minnesanteckningar från Veteranmötet 2015-12-09
Närvarande: 30 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
Eva Wiklund..
3 Val av funktionärer för 2016
Omval skedde av följande funktionärer:
Lagledare Damer
Monica Bekken
Lagledare Herrar
Leif Karlsson
Ledamoten
Ragnhild Wessman
Birgitta Lindgren, Hans-O. Wiklund och Anders Tingström har avsagt sig fortsatta
styrelseuppdrag.
Som ny ordförande valdes nuvarande styrelsemedlemmen Leif karlsson.
Som ny kassör efter Birgitta Lindgren valdes Hans Bergvall
Som ny tävlingsledare utsågs Gösta Nilsson.
4 2016 års verksamhet
Förslag till Verksamhetsplan för Gotska GK Veteraner 2016 presenterades. Planen godkändes
med följande revideringar:
7. Vårslaget

Datum för vårslaget ska närmare utredas av fam. Bekken.

13. Veteranserien

Veteranserien spelas på så sätt som klubbarnas lagledare kommer
att gemensamt besluta om. Lagen tas ut av respektive lagledare.

Planen kommer att finnas i veteranpärmen på cafe´et och på hemsidan.
5 Ekonomi
Anders redovisade sin genomgång av ekonomin som omfattade dels intäktsanalys och dels
förslag till omfattning av priser men också en jämförelse mellan utfall 2014, budget 2015,
troligt utfall 2015 och sist ett förslag till budget för 2015. Förslaget är bilagt dessa
anteckningar. Bilaga
År 2014 slutade med en behållning på 18532:- och tycks sluta på c:a 25000:- för 2015. Ett
mycket bra resultat. Detta ger utrymmen för ett större antal priser och kanske någon
sponsrad aktivitet
Budgetförslaget godkändes.

6. Projekt
Veterankommittén har erbjudit klubben att sponsra inköp av en hjärtstarter med 5000:.
Något verkställande har ännu ej skett. Det finns olika åsikter om det går lika snabbt att ringa
brandkåren eller om det är snabbare att ringa till klubben när det händer. Ingemar Olsson
framförde att man bara har 5 minuter på sig för att göra nytta. Det måste bli klubbstyrelsen
som beslutar i denna fråga men vårt erbjudande ståt fast.
Något förslag till nytt projekt framfördes ej.
7. Övriga frågor
Ny tävlingsledarlista är framtagen för 2016 men är ännu inte komplett. Det är viktigt att alla
noggrant granskar denna och rättar, byter eller kompletterar listan. Utan ledare ingen
tävling.
Listan finns upphängd på tavlan eller kommer att finnas på hemsidan.
8. Prisutdelning, avtackning m.m.
Hans-O Wiklund utdelade pris till årets veteranmästare varav Inger Stein var närvarande och
frånvarande Bo Jacobsson kommer att få sitt pris senare.
Inte närvarande Birgitta Lindgren som avgår som kassör kommer att få en present som tack
för sitt arbete vid ett senare tillfälle.
Ordföranden som blev överraskad av att Hans-O Wiklund skaffat ersättare som
tävlingsledare avtackades med en liten present.
Ordförande lämnade även över tackpresenter till Gösta Nilsson för sitt trogna jobb med
rapporter till hemsida och tidningar och Tommy Bergström för sitt flitiga rapporterande till
sin blogg över alla våra tävlingar.
Alla applåderades flitigt.
Därmed skulle mötet avslutas men Hans-O Wiklund tog till orda och tackade en rörd Anders
för dennes insatser och överlämnade en härlig sportdryck som tack från veteranvännerna.
9. Mötets avslutande
Mötet avslutades varefter Arnold höll sitt sedvanliga mycket uppskattade bok-och
glögglotteri.
Sen vidtogs förtäring med mackor och dryck där Monica som organisatör ledde
utspisningen med hjälp av Eva och Gudrun.

För minnesanteckningarna svarade

Eva Wiklund

BILAGA TILL veteranmötesanteckningar

Diskussionsunderlag från Anders. 2015-12-03
Efter genomgång av ekonomisk uppföljning helår, 2014 och tom oktober 2015 har följande förslag
till budget för 2016 upprättats.
Antal spelare som betalar antas uppgå till 1100= 1100*20:-= 22.000:-

(2013 var det 1060)

Antal onsdagstävlingar med priser föreslås vara 35 stycken, inklusive vår och hösttävling.
Prisbord med presentkort gällande i vårt café
A/B klass

50:- + 25:- + utlottas 2 priser á 25:-

C/D klass

50:- + 25:- + utlottas 2 priser á 25:-

9 hål

25:- + utlottas 25:- , om minst tre stycken tävlar

Total kostnad 35*300:- = 10500:- ( Kostnad under del av 2015 =10182)
Utgifter
Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 2015 Budget 2016
Vårserie

1400

1500:-

0

0

Vårslaget

2329

2500:-

2366

2500

Höstserien

1500

1500:-

1500

1500

Resebidrag

756

1200:-

500

1000

Seriespel

0

0:-

0:-

0:-

ingår i prisbord

Veteranmöte 2750

2500:-

2500

2500

Prisbord

797

8750:-

10182

11000

Trivselafton

0

2500

2500

Diverse

856

435

1000

Projekt

13115

0

0

0

Summa

23503

19150:-

19983

22000

19520

20000

24391

22000

18532

20902

25300

25300

0:1200:-

Intäkter

Eget Kapital

