Protokoll
Hallands Gentlemän – Årsmöte 2018
Tid:

Onsdag 21 november, 2018

Plats:

Ullared Flädje GK

Närvarande: Lennart Skärström, Thommy Karlsson, Björnhults GK, Tommy Ek, Forsgårdens
GK, Lars-Olof Ene, Rune Emanuelsson, Gräppås GK, Kenneth Billing, Roland Jigenheim, Hofgårds
GK, Arne Edlund, Holms GK, Stefan Odhammer, Klosterfjordens GK, Ronny Persson, Ullared
Flädje GK, Runo Sandquist, Rydö GK, Anders Diebitsch, Per Erik Erlandsson, Sjögärde GK, KarlErik Karlsson, Tönnersjö GK, Anders Nilsson, Arne Jensen, Varbergs GK, Håkan Raning,
Vinbergs GK. 12 klubbar är representerade.

§1

Mötets öppnande
Ronny Persson hälsade ledamöterna välkomna till Ullared Flädje GK och
Årsmötet för Hallands Gentlemän, samt förklarade mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordningen
Förslag till dagordning föredrogs varefter den godkändes.

§3

Val av Ordförande, Sekreterare och Justeringsman för mötet
Till ordförande för mötet valdes Anders Nilsson, Varbergs GK. Till sekreterare
för mötet valdes Lennart Skärström, Björnhults GK. Till att jämte ordförande
justera protokollet valdes Anders Diebitsch, Sjögärde GK.

§4

Redovisning av årets tävlingar och tillvaratagande av erfarenheter
Per-Erik Erlandsson föredrog lite om genomförandet av årets tävlingar och
specifikt deltagandet av hemmaspelare och gäster. På de 20 tävlingar som
genomförts har 777 spelare ställt upp. 613 har varit gäster och 164
hemmaspelare. Fördelningen mellan A- och B-klass har varit relativt jämn.
Detta och annan statistik samt resultat och övrig information om HG kan hittas
på HGDF’s hemsida under Kommittéer / Tävling.

Fråga ställdes om varför vi inte slår ihop A- och B-klass. Arbetsgruppen har
diskuterat frågan och svaret är att det finns risk att det blir för många deltagare
så det kan bli svårt med gemensam start. Men arbetsgruppen har detta under
ständig bevakning, liksom möjligheten att spela färre tävlingar under säsongen. I
den nya spelplanen kommer vi att testa hopslagning vid några tillfällen.

§5

Presentation och godkännande av Spelplan för 2019
Lennart Skärström föredrog arbetsgruppens förslag till 2019 års spelplan.
Spelplanen har tagits fram genom att klubbarna i Halland har tillskrivits med en
förfrågan om de vill vara med och arrangera en tävling för Hallands Gentlemän
med villkoren att Greenfee skall vara max 250 kr och att tävlingen arrangeras
med gemensam start. De klubbar som svarat positivt har fått minst en tävling.
De klubbar som haft flest gäster har fått arrangera 2 tävlingar.
Nytt för 2019 är att inledningstävlingarna, vår och höst blir gemensam för Aoch B-klass där vi spelar Fyrboll Bästboll. Anmälan kan göras av både par och
enskild spelare som sedan lottas ihop med någon. Sista tävlingen för säsongen
blir också gemensam för de båda klasserna, men spelas som slaggolf.
Det blev en hel del diskussion om partävlingarna. Det är uppenbart att alla inte
gillar att spela i lag, detta trots att de flesta tävlingarna under klubbarnas
golfvecka är partävlingar.
Mötet röstade för att behålla partävlingarna, liksom att föreslagen Spelplan 2019
skall genomföras enligt arbetsgruppens förslag.
Några förslag lämnades från mötesdeltagarna som arbetsgruppen kan beakta för
framtida planering;

§6

-

Att HG delas upp med en tävling i norr resp. söder gemensamt för A och B.

-

Rydö och Tönnersjö anmälde intresse att ha två tävlingar.

Val av Ordförande i Arbetsgruppen för ett år
Anders Nilsson valdes till ordförande för arbetsgruppen för en tid av ett år.

§7

Val av medlemmar till arbetsgruppen:
Av några olika skäl har det blivit lite oordning i kontinuiteten vad gäller
medlemmarna i arbetsgruppen. Därför gör vi nu val av alla medlemmar i
arbetsgruppen.
Stefan Odhammer och Lennart Skärström valdes till medlemmar i arbetsgruppen
för en tid av ett år.
Håkan Raning och Per-Erik Erlandsson valdes till medlemmar i arbetsgruppen
för en tid av två år.

§8

Val av Värdklubb för Hallands Gentlemän 2020
Uppdraget att vara värdklubb för Hallands Gentlemän har fördelats mellan
klubbarna i bokstavsordning, dock med lite omkastningar. Rydö tackade nej för
några år sedan och då hoppade Vinberg in. 2018 var Varberg värd och under
2019 kommer Ullared Flädje att vara värd. Nästa klubb att vara värd om vi
fortsätter att gå i bokstavsordning blir då Björnhults GK.
Årsmötet röstade för detta förslag. Björnhults GK blir värdklubb för 2020 med
tillträde efter årsmötet 2019. Klubben utser vem som skall vara dess
representant.

§9

Genomgång och uppdatering av Kontaktmannalistan
I samband med kallelsen till årsmötet bifogades kontaktmannalistan och nu
efterfrågades ev. rättelser eller ändringar. Ett mobilnummer uppdaterades, i
övrigt inga ändringar.

§10

Beslut om Greenfee och Tävlingsavgift
Arbetsgruppen hade föreslagit en höjning av greenfeen med 10 kr till 250 kr och
bibehållen tävlingsavgift 30 kr. Mötet röstade för arbetsgruppens förslag.

§11

Behandling av inkomna motioner
Ett förslag hade inkommit från Gräppås om en mer flexibel Greenfee, t.ex. halv
ordinarie greenfee för respektive bana. Det fördes en diskussion om detta och
frågan har varit uppe vid flera möten med HG. Det väcker mycket irritation
bland spelarna om klubbarna tar olika avgifter och arbetsgruppen har därför satt
dagens kriterier, för att få arrangera en tävling gäller max 250 kr i GF.

§12

Övriga frågor
Vår kontaktmannalista är uppdelad i Aktiva klubbar och i Inaktiva klubbar.
Lennart S ställde därför frågan vilka kriterier skall gälla för att betraktas som
aktiv klubb inom HG. Efter en kort diskussion beslutade mötet att det inte skall
finnas någon uppdelning, alla klubbar i Halland med 18-hålsbanor skall få
chansen att arrangera tävling och medlemmar i övriga klubbar skall bjudas in att
delta i våra tävlingar.

§13

Avslutning av mötet
Vid avslutningen av mötet framförde Arne Edlund från Holms GK uppskattning
för det arbete som arbetsgruppen gör.
Ordföranden avslutade mötet.
Ullared Flädje GK bjuder nu deltagarna på lunch på Ekholmen.

Justering av protokollet:

______________________________
Anders Diebritsch
justeringsman

_____________________________
Anders Nilsson
ordförande

