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Information från klubb- och banchef 
Klubbchef Anna informerade om golf är den tredje största idrotten i Sverige med 536.200 
medlemmar. 25% är kvinnor och 75% män, siffror som gäller även för Nacka GK. Våra 
intäkter för greenfee minskade under 2022 men intäkterna för rangen ökade. Anna 
berättade om planerna för 2023. Bl a kommer nya informationsskyltar att sättas upp, 
fiberanslutning till klubbhus och verkstad installeras, nya loungemöbler införskaffas samt 
en ny hemsida lanseras. På banan kommer nya teeskyltar och för verkstaden gjuts ny 
platta. 
 
Banchef Jonas informerade om att greenerna inte fått sin sista finish innan snön 
överraskade. Svårt att veta vilka konsekvenser det får inför nästa säsong. 
Jonas berättade om planerna för 2023. Bl a att tee på hål 16 kommer att byggas ut, både 
på höjd och åt alla sidor samt att den bortre rangen kommer att fördubblas i storlek.  
 
Banchefen med personal fick en varm applåd för årets arbete på banan och i synnerhet 
hål 1 och 2. Även klubbchefen fick en applåd för gott arbete under året. 
 
 
1.   Årsmötet öppnas 
 Veteranernas ordförande Lasse Jonsson hälsade drygt 40 veteraner välkomna till 
 årsmötet. 
  
2.   Val av ordförande och sekreterare vid mötet 
   
 Mötet valde Lasse Jonsson till ordförande och Inger Bohlin till sekreterare för 
 mötet. 
 
3.   Protokolljusterare 
  
 Mötet valde Anders Telby och Monica Kristiansson att justera protokollet.  
      
4.   Verksamhetsberättelse/Ekonomi för 2022 
 Bo Svensson, veteranernas kassör, redovisade ekonomin för 2022. Startavgifterna 
 hade höjts till 50 kr, men kostnad för luncher vid högsommarscrambeln och 
 avslutningsscrambeln påverkade resultatet negativ, - 2503 kr. Kassan uppgick till 
 5.876 kr. Verksamhetsberättelse och resultatrapport för 2022 finns på webben 
 under fliken Veteraner. 
 

 Mötet godkände årsredovisningen. 
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5.   Tävlingsstatistik 2022 
 Jörgen Pehrson presenterade spelstatistik för året. Han konstaterade att antalet 
 deltagare var högre under senare delen av säsongen och högre vid lagtävlingar. 
 Totalt hade vi 1017 starter på 19 tävlingar med i snitt 54 deltagare/tävling. 
 

6. Danvikspokalen 
 Den spelare som i A-klassen har lägst antal nettoslag vid Veteranmästerskapen 
 erhåller Danvikspokalen. 
 Gunnar Lindholm segrade 2022 och mottog Danvikspokalen. 
  
7.   Val till veterankommittén 
 Jan Klippmark från valberedningen föreslog val till kommittén enligt följande: 
 
 Lars Jonsson  Ordförande  1 år Omval 
 Kerstin Hultkrantz  Ledamot  1 år Omval 
 Hans Liström   Ledamot  1 år Omval 
 Inger Bohlin   Ledamot  1 år Omval 
 Jörgen Pehrson  Ledamot  1 år Omval  
 Bo Svensson   Ledamot  1 år Omval 
 Eva Reinius   Ledamot  1 år Omval   
  
 Mötet beslöt i enlighet med förslagen.  
 
8.   Val av valberedning  
 
 Mötet beslöt att till valberedning omvälja: 
 Jan Klippmark  1 år 
 Rigmor Grahn  1 år     
      
 
9.  Veterangolfen 2023 

 Vid veterantävlingarna önskar många sen start. Det har inneburit att sen start kan 
 bli före 9.00. Kommittén har i samråd med styrelse, banchef och klubbchef beslutat 
 att ändra starttiderna till 9.00-12.00 för veterantävlingarna 2023.  
  
 Vid klubbens årsmöte framfördes förslag om att veteranerna byter speldag till 
 måndagar. Förhoppningen med ett byte är att få fler damer till både
 veterangolfen och damgolfen, eftersom damerna på så sätt får en vilodag mellan 
 speldagarna. Dam- respektive herrkommittéerna hade inga planer på att ändra dag. 
 

 Seriespel 2022 har varit på måndagar för D60 och H70 samt tisdagar D70, H75 och 
 H80. 
 

 Mot bakgrund av detta redogjorde Lasse för konsekvenserna av måndags- eller 
 tisdagsspel. Han informerade om banstatusen för de olika dagarna, måndag är 
 ruffen som högst och fairway nyklippt. Tisdag är ruffen nyklippt och fairway 1 dag 
 gammal. Måndagsspel innebär att anmälningstiden stänger torsdag 24.00 och 
 därefter inga efteranmälningar. Vid tisdagsspel utökas anmälningstiden till lördag 
 24.00. 
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 Vid efterföljande diskussion ansågs bla att risk finns att tappa spelare vid så 
 tidig anmälan för spel måndagar.Tveksamhet rådde om fler damer kunde lockas på 
 grund av ändrad dag. Undersökningar visar att många damer inte vill tävla alls. 
 

 Mötet beslöt efter diskussion och handuppräckning att veterangolfen spelas på 
 tisdagar även i fortsättningen, men med start 9.00. 
  
10. Övriga frågor 
 Lasse har blivit kontaktad av Magnus Rosenstråle, som är Nacka GKs 
 kontaktperson med Indoor Golf, Nacka Forum. Möjlighet finns att några veteraner 
 som är intresserade att bilda en grupp och spela där varje vecka. 
 Veterankommittén kommer inte att arrangera något spel. Vid intresse kontaktas 
 Magnus Rosenstråle, Nacka GK. 
 

 Gunnar Laninge har arrangerat vårresan till Åtvidaberg. Nu söker Gunnar en  
 medarrangör för att det ska kunna bli en ny vårresa 2023. Intresserade kan vända 
 sig direkt till Gunnar Laninge. 
 

11. Mötet avslutas 
 Då inga övriga frågor fanns tackade Lasse Jonsson för uppmärksamheten och 
 avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
      
 
Inger Bohlin       Lasse Jonsson   
Sekreterare       Ordförande  
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