
Protokoll från årsmötet med Tisdagsgubbarna på Lannalodge den 26 september 2018.  

§ 1   

Ordförande Lars-Erik Gunnarsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 2  

Dagordningen godkändes 

§3 

 Som ordförande för mötet valdes Lars-Erik Gunnarsson  

§4  

Som sekreterare valdes PeO Ryding 

§5 

 PeO Ryding redogjorde för årets verksamhetsberättelse med (bil 1-2) varefter Olle Classon föredrog 
kassarapporten. (bil 3)  

§6  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för innevarande verksamhetsår. 

§7 

 Fredrik föreslog att man inför samma regler som i seniorpokalen vad gäller tidig start, att man 
anmäler en önskan om man behöver tidig start samt att man kan ha två per säsong. Godkändes 

PeO föreslog att julbordet blir den 10 december på Stadsträdgården. Godkändes. 

§8  

Till styrgrupp för 2019 omvaldes 

a) Ordförande; Lars-Erik Gunnarsson  

b) Kassör; Olle Claesson  

c) Sekreterare; Per-Olof Ryding  

d) Tävlingsledare; Fredrik Hård  

§ 9  

Som valberedning för 2019 omvaldes Leif Eidenbäck och Peder Rask.  

§ 10  

En extra avgift på 100 kr beslutades för 2019 då det är 50 årsjubileum. 

§ 11  

Spelformerna blir desamma för Eclectic, poängbogey, poängtävling samt matchspel under 2019 som 
2018. Fredrik informerade om att han lämnat in förslag om fortsatt spel på onsdagar med start 
torsdagen 2 maj till 20 september  med avslutningstävling den 27 sept. 2019. Lars-Erik tackade 
Fredrik för det arbete han lagt ner för så att vi kunnat genomföra tävlingarna och överlämnade en 
flaska Whisky. 



§ 12 

Dagens avslutningstävling spelades två varv på korthålsbanan i extrem vind och kastbyar  och vanns 
av Leif Eidenbäck på 36p  tvåa Nils-Olof Gunnarsson på 34p  samt trea PeO Ryding på 32p.  På hål  nio 
blev Lars-Erik Gunnarsson  närmast(1,83) och på hål arton Leif Eidenbäck närmast (2,50).  

Tävlingsresultat för 2018 redovisas i resultatlistorna på hemsidan. 

§ 13 

Lars-Erik Gunnarsson förklarade mötet avslutat och tackade deltagarna för visat intresse. Varefter 
prisutdelning skedde i slaghallen hos Bumle. Före mötet serverades det en utmärkt måltid i Laloggia. 

 

Vid Protokollet  

  

……………………….                                 ………………………..  

Lars-Erik Gunnarsson                                  Per-Olof Ryding 


