Minnesanteckningar
från Årsmöte med Gotskas Veteraner 11 december 2019
Närvarande: 30 medlemmar
Före mötet bjöd veterankommittéen på glögg,s mörgåstårta och kaffe med kaka

1. Mötets öppnande
Ordförande Leif Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande valdes Leif Karlsson och till sekreterare utsågs Monica
Bekken.
3. Val av styrelsefunktionärer för 2019
Omval av samtliga:
Ordförande: Leif Karlsson
Kassör:
Hans Bergvall
Ledamöter: Gösta Nilsson, Monica Bekken och Ragnhild Wessman
Valberedning: Hans Wiklund
4. Ekonomisk redogvisning
Hans Bergvall gick igenom årets resultat. Innestående medel från 2018
var16 527 kr. Under perioden 1 april - 31 okt blev intäkterna från deltagare i
onsdagstävlingarna 17 310 kr. Det var en spelomgång mindre detta år och
följaktligen färre deltagare ( 27 st färre). Kostnaderna för året uppgår till 25 146
kr. Årets resultat blir – 7 836 kr.
Kostraderna för detta år är högre beroende på att veterantävlingsledarna
bjuds på kaffe och smörgås efter spelomgång och att Lugnet har höjt sin
spelavgift.
5. Verksamhetsplan för 2020
Spontangolf kommer hädanefter att spelas som vanlig onsdagsgolf med
tävlingsledare.
Vid de tillfällen när Öppen Veterangolf och Ryder Cup spelas på Gotska blir det
ingen Veterangolf.
Intresset för spel på Lugnet kvarstår även om avgiften kommer att höjas till 220
kr nästa år kr. Mötet beslutade att tävlingen på Lugnet genomförs 2020.

Nuvarande Klassystem kommer att slopas och det blir en Allklass från 1 mars
2020. Beträffande seriespelet kommer damerna att få tävla på Ljugarn även
om inget damlag finns där.
6. Nytt namn på Höst- Vårserien
Höst –och Vårserien byter namn till Mästartröjan och kommer att bestå av
3 omgångar på våren och 3 på hösten. De fyra bästa resultaten räknas.
7. Förslag till Tävlingsledare 2020
Ny lista över Tävlingsledare kommer att presenteras på nätet och en lista sätts
upp i klubbhuset.
8. Nytt regelverk. Nytt handikapsystem.
Hans Wiklund gav en kort information om de nya reglerna. Det är mycket nytt
att sätta sig in i och veteranerna kommer att få grundlig information inför
veteranspelets start i april -20.
9. Prisutdelning
Ingen prisutdelning då båda pristagarna – (dam Inger Stein, herr Janne
Wessman) - inte var närvarande.
10. Övriga frågor
Frågan om 9-hålsspelarnas start diskuterades. Det blir som tidigare start från
hål 10. Under högsäsong första startande på hål 1.
Klubben har framställt ett önskemål till veteranerna om hjälp till banarbetarna
med enklare göromål. Om intresse finns kan man anmäla sig och även ge
förslag om hur det kan utformas. ( Ex.vis några timmar på måndagar). Lista ska
finnas i klubbhuset.
Ubytet med Vallentuna sker i år på Gotland. Det blir När som ansvarar för det.
11. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse, avslutade mötet och önskade God Jul.
För minnesanteckningarna svarade:

Monica Bekken

