
 Protokoll vid GB:s höstmöte på 
 Rest. Nybohov den 19 sept. 2013 
 Närvarande: 37 st 
 
 
1. Mötets öppnande:  Ordförande Clas Johansson hälsade alla medlemmar välkomna och      

förklarade mötet öppnat samt att vi började med en tyst minut för Olle Bjärkstedt och  
 Stig Palén 
 
2. Val av presidium: Mötet valde sittande. 
  
3. Val av justeringsmän: Till justeringsmän valdes Bo Östlund och Gerry Eriksson.  
 
4. Protokolljustering: Ordförande Clas Johansson läste upp protokollet. 
  
5. Kassarapport: Kassör Per Strandberg avlade en muntlig rapport att vi har 29178:94 i  

dagsläget och att 94 st av 112 betalningspliktiga har betalt årsavgiften. 
 
6. Medlemsfrågor: Mötet valde in Gert Sundin och Peter Alm.  
 
7. Femkampen: Diskussionen gick angående anmälan till olika tävlingar. Buddy tyckte att 

dom som tävlar i Högdalen den 12/12 och alla andra kommer dit så kan dom ställa kvar 
kloten till den 13/12 då GB-pokalen spelas. Frågan togs upp angående sponsring av 
startavgifter och då sa vi att det har vi redan gjort vid några tävlingar, alt. är att vi t.ex. tar 
en öl och macka efter KM. Gerry föreslog att om det är väldigt ojämnt på starttiderna så 
kunde vi spela 3 på varje bana. Gerry tog också upp frågan om hcp, han föreslog att efter 
70 fyllda skulle man få 2 poäng extra per serie utöver gällande hcp från 70 och framåt.    
      

8. Tävlingar: Anmälningsblanketter fanns framme för GB-pokalen den 13/12 2013 och   
Magnus  Cup den 14/3 2014 anmälningar kan göras till Clas Johansson eller Bengt 
Johansson, se matrikel eller hemsidan. Resultatlistor från KM och 2-stads i Åbo låg 
framme. 

   
9. Ordet fritt: Gerry tog upp frågan om 3-stads att man anmäler i god tid om man inte kan  

komma spec. resorna till Finland och ev. Mariehamn så han hinner ta ut någon annan. Han 
hade också pratat med Hilding Mattson ang. Mariehamns deltagande. Dom vill ev. vara 
med i Stockholm den 6/5-14 på Enskede. 

  
10. Avslutning: Ordförande förklarade mötet avslutat . 
  
  
 Vid protokollet Justeras 

 
   Bengt Johansson 
 
 
 


