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

Eva Karlsson hälsades välkommen i kommittén. Hon ersätter Yvonne Bjørn-Andersen 
som har slutat och avtackats 20/9. Bo Knutsson hade meddelat frånvaro.  

 
§ 3 Godkännande av dagordningen 

Upprättat förslag till dagordning godkändes. 
 
 
§ 4 Föregående protokoll 2019-05-07 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Ekonomi 

 Totalen 

 Egen uppföljning 
Bengt redogjorde för kommitténs ekonomi varvid det konstaterades att den är god. Sedvanligt 

Luciafirande och priser ryms inom årets budget. 

 
§ 6 Sommarens aktiviteter, utfall/avslut 

 Vasatorparen den 11 juni 
Årets tävling hade 97 startande, varav 19 var gäster från andra klubbar. Lennart, som 
ansvarar för Vasatorparen tackade medhjälparna för en väl genomförd tävling. 

 Sommargolfen har nu avverkat 37 av 47 planerade tävlingar och antalet spelade 
rundor är 1603. Det är 89 färre än vid motsvarande tid förra året. 
Planering för Säsongsavslutningen torsdagen den 31 oktober: 
Berit gör inbjudan som skickas ut av Leif 10/10. Anmälan görs i GIT senast 23/10 kl 
18:00. 
Vi spelar Poängbogey-scramble med kanonstart över 9 hål på Allébanan, start 12:05. 
Bana är bokad. Lista till C-klassen 22/10. Bo K. är ansvarig. 
Lunch och prisutdelning kl 15:00. Berit diskuterar med restaurangen och lämnar 
besked om antal matgäster 24/10. Berit ansvarar även för anmälningslista till 
restaurangen, uträkning av priser, värdebevis, listor med priser och redovisning till 
Birgitta.  
Leif beställer presentkort (100 kr) och skriver aktuell lista. 
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 Utbytet med Bokskogen den 6 september 
Vasatorp vann stort över Bokskogen på hemmabana och pokalen återerövrades. 

 Möte med klubbchef Pelle Sättare och ordförande Ola Heffler 
Ledamöterna i alla kommittéer var inbjudna till möte 22/8 bl. a. om gemensam 
värdegrund, styrelsens 3-5 årsplan och hur vi arbetar mot gemensamma mål. Vi 
diskuterade mötes innehåll. 

 Kommittéutflykt  
Utflykten gick i år till Laholms GK den 20/9. Där spelade vi en trevlig parkbana i 
strilande regn och belöningen blev en god lunch efteråt. Klubben bjöd på två 
greenfeebiljetter till priser. 

 
§ 7 Vintergolfen 2019-2020 
  Bx ska ha möte med Pelle Sättere 4/10. 

Söndagsgolfen startar 3/11 och slutar 29/3. Jakt på banan kan förändra lagt 
spelschema. Första start ändras till 10:00. Anders är ansvarig. 

 Tis-torsdagsgolfen startar 5/11 och slutar 26/3. Luciafirande 12/12 och avslutning 
31/3 tillsammans med söndagsgolfen. Berit gör spelschema.  

 Regelverken för vinterspelet 
Berit går igenom Tävlingsbestämmelser och Spel- och Handicapregler och gör 
justeringar enligt tagna beslut och spelschema. Slagmattor diskuterades. Förra 
vinterns variation av mattor låg till grund för diskussionen. Kommittén enades om 
att klubbens mattor, eller jämförbara plana mattor med mått minst 15 x 20, ska 
användas. 

 
§ 8 Kommitténs utseende nästa år 
 Ingen förändring under vintersäsongen. 
  
§ 9   Övriga frågor 

 Nattgolf som planerades till slutet av oktober skjuts upp till våren alt. hösten 2020. 
Intresset för aktiviteten bedöms som ganska svalt, förmodligen beroende på att det 
är sent på hösten med stor risk för kyla, blåst och regn. Bx köper in 36 bollar. 

 En partävling planeras 2/4-20, innan starten av seriegolfen 7/4. Leif är ansvarig. 

 Verksamhetsplan för 2020 skrivs av Berit utifrån fattade beslut. Information om 
det nya handicapsystemet hålls vid vinteravslutningen.  

 Sommargolfen 2020. Berit gör spelschema som lämnas till Birgitta i början av 
november. 

 
§ 10  Nästa möte blir 2020-02-25 efter golftävlingen. 
   
§ 11  Avslutning 

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


