
Veteransektionen Onsjö GK 

Mötesprotokoll 23-01-24 

Närvarande:  
Kenneth Johansson ordf. 

Lennart Ander 

Gösta Sager 

Eva Frick  

Bosse Olsson 

Marie Lundborg 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna. Bosse Åkesson kontaktades på telefon men deltog därefter 

inte i mötet. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll från möte 22-10-25, godkändes och lades till handlingarna. 

3. Rapporter  

Huvudstyrelsemötet 30/11 och 19/1 2023, samt höstårsmötet 

• 75% av tidigare sponsorer klara för 2023. 

• Klubbens ekonomi fortfarande god. 

• Nya medlemmar i huvudstyrelsen är Hans Ramér och Jimmy Karlsson. 

• ”Toptracer” på utslagsplatserna under tak används flitigt, ca 25 -30 000 utslagna bollar 

sedan starten i dec, motsvarande period föregående år var 4-5 000. 

• Medlemsantalet i nuläget är totalt ca 1596, varav 922 st fullt betalande.  

• 20 000 medlemsrundor 2022, 24 000 medlemsrundor 2021. Gästrundor har också minskat 

något. Det har inneburit bättre tillgänglighet på banan 2022. 

• ”Slitsdränering” framför vissa greener, ej genomförd under hösten som planerat. Snö och 

fruset i marken hindrade arbetet. ”Slitsdränering” utförs våren 2023.  

• Renovering av omklädningsrum och duschrum i klubbhuset pågår. 

• Ny leverantör av hemsida från 1 februari samt nya infotavlor. 

• Två nya transportfordon inhandlade. 

• Onsjö Open 2023, tors-lördag 7-9/9. 

• Miljöarbetet Onsjö Gk har premierats av VGF. Arbetet fortsätter, leds av Hans Björkman. 

• Städdag 18 mars 

 

4. VS Aktivitetsplan 2023 

• Godkändes. 

Tävlingsledare samt ”nya funktionärer” (personer som anmälde intresse på 

höstavslutningen) namnges på listan innan utskick. 

 



 

5. Prel. Program för Onsjö:s Veteraner 2023 

• Godkändes. 

Scramble som avslutningstävling på vår- och höstsäsongen ändras till Irish Greensome, 

partävling, men Shutgunstart kvarstår så att det kan bli en gemensam måltid med 

prisutdelning. 

6. Veterandagen (Kick Off) 

• Godkändes med 30 min/station 

7. Regelfrågor 2023 

• Upplägget 2022 var bra, fortsätter så även 2023. 

Gösta och Bo Åkesson tar fram lämpliga frågor men alla kan lämna in förslag till dem.  

8. Genomgång GIT för ”nya funktionärer” 

• Genomgång av GIT för de som behöver kan erbjudas i anslutning till den dagen de ska 

vara funktionärer. Tävlingsledaransvaret har funktionär från Veteranstyrelsen. 

9. Utskick under mars månad 

• Utskick 1 vecka 11 (13/3-17/3) 

• Utskick 2 vecka 13 (27/3-31/3) 

10. Golfresa 2023 

• Resa 5/9 alternativt 6/9, planeras av Eva/Lennart/Marie 

11. Övriga frågor 

• Inga förslag 

 

Nästa möte: Preliminärt tisdag 21/2 2023 kl 10:00  

Konferensrummet Onsjö Gk 

 

 

Vid protokollet 
Marie Lundborg 

 


