Minnesanteckningar
från höstmöte med Gotskas Veteraner den 25 oktober 2017
Närvarande: 33 veteraner

Mötets öppnande
Ordförande Leif Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Uppföljning och resultat av seriespelet 2017
Gotskas damer kom på näst sista plats och herrarna lade beslag på sista platsen efter
dålig utdelning under hösten. Det har varit svårt att få spelare att delta i seriespelet.
Ordf. framförde förslag på att de som är intresserade att vara med antecknar sig på en
lista och att ifrån den listan kommer laget att tas ut. Beslut om ev. nytt system tas på
årsmötet.
Ekonomi
Kassören, Hasse Bergvall, var inte närvarande, men hade meddelat ordf. att budgeten
följs.
Spelprogram 2018/Tävlingsledare
Ett första förslag på nästa års spelschema och tävlingsledare och öppna veterandagar
presenterades. Förslag på spontangolf på Gotska de onsdagar det är öppna veterandagar
på andra klubbar. Tävlingsledarna uppmanas att inte bara spela poäng och slaggolf. Det
finns andra spelformer som kan spelas som omväxling och kan stärka samhörigheten.
GGF planeringsmöte
Leif K informerade om mötet. 8 deltagare från klubbarna. Diskuterades bl.a. eventuella
höjningar av anmälningsavgiften till öppna veterandagar som nu är 250 kr.
Årsmöte
Äger rum den 13 december kl. 09.00. Du bjuds på glögg, pepparkaka och kaffe och om
vädret är hyfsat så spelar de som vill en ronda.
Handicapklasser
Ordf. lämnade följande förslag på hcp-gränser.
1) A/B-klass; C-klass och D-klass
2) A/B-klass; C/D-klass med max 36 i spelhcp. Ev sänkning sker utifrån verkligt
spelhandicap
3) För 9 hål gäller ingen uppdelning i klasser
Mötet ombads att fundera på detta tills årsmötet.

Veteran-aktiviteter
Informerade om golfresan med buss till Vallentuna som skedde i augusti med 20
deltagare. En trevlig aktivitet som uppskattades.
Vallentunas veteraner kommer till oss nästa år för fortsatt utbyte.
Diskuterades om intresse finns för en ny resa under 2018. Flera förslag lämnades på
resmål.
Prisutdelning
Inger Stein och Alf Gustafsson uppmärksammades för sina HIO.
Anders T delade ut priser till de bästa i höstserien. I A/B vann Göran Johansson och i C/Dklassen segrade Claes-Åke Stein. Gösta Nilsson vann 9-hål.
Ordet fritt
Från och med 1 november till 31/3 2018 senareläggs starttiden. Samling senast kl. 09,30.
Avslutning
Ordf. Leif Karlsson tackade för visat intresse och avslutade mötet och sedan bjöd
veterankommittén på kaffe och smörgåstårta. Under tiden var det dragning på Arnolds
uppskattade bok- och vinlotteri.
Nästa möte är årsmötet den 13 december 09.00 klubbhuset.
För minnesanteckningarna svarade:
Ragnhild Wessman

