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Närvarande: 
Ordförande: Bo Blixt (Bx) 
Ledamöterna: Anders Mjörner, Bengt Jansson, Gunnel Pålsson, Leif Andersen, Lennart 
Larsson, Yvonne Bjørn-Andersen och Berit Linder/sekreterare.  
 
§ 1 Mötets öppnande  
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 

Upprättat förslag till dagordning godkändes. 
 
§ 3 Närvarouppdatering 
 Bo Knutsson hade meddelat frånvaro. Leif var närvarande från 13:30. 
   
§ 4 Godkännande av föregående protokoll 2019-03-12 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Ekonomi 

 Tisdags-torsdagskassan 

 Seniorkommittén 
Bengt redogjorde för kommitténs ekonomi varvid det konstaterades att den är 

tillfredsställande.  

 
§ 6 Utflykter 

 Vårutflykten 20 maj 
 Det har kommit in få anmälningar, påminnelse skickas ut av Berit. Sista 
anmälningsdag är 16 maj. 

 Seniorkommitténs årliga utflykt går till Laholms GK den 20 september. 
 

§ 7 Golf 

 Höstens utbyte med Bokskogens GK blir den 6 september. 
  Bokskogen vann över Vasatorp vid senaste mötet 3 maj. Bx tar upp frågor om valfri 
Tee och åldersgräns för spelare med Bokskogens TL. 

 Vasatorparen på CC 2019-06-11 
Lennart är tävlingsansvarig och skickar ut förfrågan till funktionärer.  
Antalet deltagare från andra klubbar har minskat de senaste åren. Lennart föreslog 
att om Vasatorps spelare bjuder in en vän från en annan klubb, kan man få gå i 
samma boll. Kommittén ansåg att det var ett bra förslag. Lennart formulerar en text 
som Berit skickar ut i resultatmejl.  Greenfee är 300 kr och startavgift 100 kr för alla.  
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Man diskuterade även att ha aktiviteter i väntan på prisutdelning, vilket man haft 
tidigare. 

 Sommargolfens spelprogram 
Sommarens tävlingar spelas i princip som de ligger i GIT. Om båda 18-hålsbanorna 
är bokade samtidigt tar klubben en diskussion om alternativ. 

 
§ 8 Rapporter 
 Inga rapporter förelåg. 
  
§ 9   Övriga frågor 

 Berit önskade en gemensam mejllista för utskick till seniorkommitténs spelare. 
Skickar sin lista till Leif som sammanställer och uppdaterar. 

 Lennart informerade om vårträningen som till stora delar uppskattades av 
deltagarna. Men vid sista tillfället saknades en tränare och Driving rangen var 
avstängd när det skulle vara driverträning. Bx tar upp detta med klubbchefen. 

 Yvonne meddelade att hon slutar i kommittén i slutet av september. Efterträdare 
diskuterades och Berit ska sondera terrängen. 

 Lennart föreslog att vi ska prova andra tävlingsformer, som spelas utanför serien, vid 
ett par tillfällen per år. På nästa möte diskuteras hur tävlingarna ska läggas upp 
2020.  
Bx ska undersöka om vi kan få pröva idén och spela en Fyrboll-bästboll-poängbogey- 
tävling 30 juli som uppstart för andra delen av sommarserien. Lennart håller i så fall 
i denna. 

 Arbetsfördelning i kommittén. Berits utkast gicks igenom och diskuterades.  
 

§ 10  Nästa möte blir 2019-10-08 kl 13:00. 
   
§ 11  Avslutning 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet: Justeras: 
 
 
 
Berit Linder Bo Blixt 
 


