
Seniorkommittén i Värmland 
Herrsektionen H50 
 
 
Protokoll från höstmöte på Årjängs GK den 26 september 2016. 
 
 
Närvarande klubbar Arvika, Billerud, Bryngfjorden, Sunne, Eda och Årjäng.  
 
Ej närvarande Lundsberg, ForshagaDeje, Karlstad, Kil, Uddeholm, Saxå, 

Kristinehamn, Hammarö, och Sommaro. 
 
§ 1 Ordförande Torsten Norén hälsade välkommen till mötet och 

förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Kallelsen till mötet och dagordningen godkändes. Kontroll av 

klubbarnas kontaktpersoner och adressuppgifter gjordes 
genom att cirkulera en förteckning över kontaktmän. 

 
§ 3 Till ordförande för mötet valdes Torsten Norén och till 

sekreterare Claes Kemvall. Till justeringsmän utsågs Lars-
Ivar Karlsson Arvika GK och Harry Jacobsson Arvika GK. 

 
§ 4 Statistik över årets tävlingsverksamhet hade skickats ut till 

kontaktmännen före mötet. Statistiken visar på att 
tävlingsdeltagandet i år ligger på ungefär samma nivå som 
de senaste fyra åren. I snitt har varje tävlingstillfälle haft 91 
deltagare. 

 
 Samåkning bör eftersträvas i större omfattning. Detta är 

såväl arrangerande klubb som deltagande klubbs ansvar. 
  
§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 6 Mötet rekommenderade att nästa års serieverksamhet skall 

ha samma upplägg som årets verksamhet.  
  
 För att inte kollidera med golfveckor på andra banor flyttas 

tävlingen i Eda till före sommaruppehållet. 
 

Handicapgränsen mellan A- klass och B-klass behålls 
oförändrat på 18.0.  

 
§ 7 Calle Gävert redovisade det gångna årets ekonomiska utfall 

samt budget för 2017 som godkändes av mötet. (Se bilaga) 
 
§ 8 Torsten Norén valdes till ordförande för 1 år. 
 . 
 



Till valberedning återvalde mötet Morgan S Nilsson, Arvika 
(sammankallande) samt Kurt Lundqvist, ForshagaDeje och 
Stig Nilsson, Torsby. 

 
§ 9 Vårmötet 2017 kommer att hållas på Sunne GK den 2 maj kl 

10:00. 
 
§10 Statuterna kompletteras så att de som för seriespelet får pris 

för placeringspoäng inte deltar i tävlingen om flest flitpoäng. 
 

Mötet rekommenderade att lägesförbättring skall 
eftersträvas i så hög grad som möjligt 

. 
§ 11 Ordföranden förklarade mötet för avslutat.  
  
 
Vid protokollet 
 
 
 
Claes Kemvall 
 
Justeringsmän 
 
 
Lars-Ivar Karlsson 
 
 
Harry Jacobsson 
 



Bilaga till protokoll från höstmöte 2016 
 

 


