
Protokoll från årsmötet med Tisdagsgubbarna på Lannalodge den 30 september 2020.   

§ 1    

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

§ 2   

Dagordningen godkändes efter viss justering. 

§3  

 Till ordförande för mötet valdes Lars-Erik Gunnarsson   

§4   

Till sekreterare för mötet valdes PeO Ryding  

§5  

PeO Ryding redogjorde för årets verksamhetsberättelse med (bil 1-2)  

§6   

Olle Classon föredrog kassarapporten. (bil 3)   

§7  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för innevarande verksamhetsår.  

§8   

Till styrgrupp för 2020 omvaldes  

a) Ordförande; Lars-Erik Gunnarsson   

b) Kassör; Johan Bengtsson   

c) Sekreterare; Per-Olof Ryding   

d) Tävlingsledare; Fredrik Hård   

§ 9   

Efter förslag undersöker styrgruppen om julbord kan anordnas  på Stadsträdgården. Godkändes.  

Kallelse går ut. 

§ 10    

Fredrik har begärt utökning av starttider för 2021 vilket innebär att fler kan deltaga. Styrgruppen 

föreslog att  utöka medlemsantalet med sju till c:a 40 st förslaget godkändes 

§ 11 

Vi spelar vid 20 tillfällen 2021 + avslutningen på korthålsbanan 

§ 12 

Styrgruppen lade två förslag att sätta avgiften för 2021 till 550 kr där alla priser ingår samt två 

luncher  alt 2. 650 kr där tre luncher ingår i bägge fallen tillkommer 50 kr för matchspel. 



Mötet beslutade enligt alternativ 2 650 kronor + 50 kronor för matchspel. 

§ 13  

Till valberedning för 2021 valdes Leif Eidenbäck samt Peder Rask 

§14 

Dagens avslutningstävling spelades två varv på korthålsbanan som vanns av Nils-Olov Gunnarsson  på 

41p  tvåa Olle Gremark på 40p  samt trea Thomas Tillander på 40p.  På hål  nio blev Jörgen Pedersen  

närmast och på hål arton Kjell Nygren närmast. 

Tävlingsresultat för 2020 redovisas i resultatlistorna på hemsidan. 

Lars-Erik Gunnarsson förklarade mötet avslutat och avtackade avgående Kassören Olle Classon med 

en flaska Bubbel samt 80års jubilaren Eric Ericsson med en flaska vin. Som vanligt fick även Fredrik en 

flaska för att värma sig med i vinter. Deltagarna tackades för visat intresse. 

Vid Protokollet   

   

……………………….                              

Per-Olof Ryding 


