
Seniorkommittén i Värmland 
Herrsektionen H50 
 
 
Protokoll från höstmöte på Kristinehamns GK den 1 oktober 2018. 
 
 
Närvarande klubbar Arvika, Billerud, Bryngfjorden, Hammarö, Karlstad, 

Kristinehamn, Sunne, Uddeholm och Årjäng.  
 
Ej närvarande Eda, ForshagaDeje, Kil, Lundsberg, Saxå, Sommaro och 

Torsby. 
 
§ 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 Per-
Axel Eriksson Uddeholms GK och Alf Lundberg Uddeholms 
GK. 

 
§ 4 Statistik över årets tävlingsverksamhet hade skickats ut till 

kontaktmännen före mötet. Statistiken visar på att 
tävlingsdeltagandet i år ligger över föregående års trots en 
inställd tävling. I snitt har varje tävlingstillfälle haft 94 
deltagare. Motsvarande siffra föregående år var 89. 

  
§ 5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 6 Serieverksamheten 2019 kommer att baseras på nettoscore. 

De åtta bästa deltävlingarna räknas in i slutresultatet. Vid 
lika resultat efter åtta deltävlingar avgör exakt handicap. 
Uddeholm GK anmälde avvikande uppfattning och förordade 
poängsystem. 

 
 Främre tee kan väljas för spelare som är 70+. Vald tee vid 

första tävlingen skall behållas hela seriespelet. Varje spelare 
ansvarar för att spel sker från rätt tee. 

  
 Handicap för spel i A-klass är upp till 15,9 och från 16,0 

gäller B-klass. Varje spelare ansvarar för att spel sker i rätt 
klass. 

 
 Styrelsen beslutar om motsvarigheten till flitpris. 

 



Claes Kemvall och Jan Sjöström kommer att ta fram en 
instruktion till klubbarna hur tävlingarna skall läggas upp i 
GIT Tävling. 
 
Slutligt beslut om 2019 års seriespel tas på vårmötet. 
 

§ 7 Calle Gävert redovisade det gångna årets ekonomiska utfall 
samt budget för 2019 som godkändes av mötet. (Se bilaga). 

 
§ 8 Torsten Norén valdes till ordförande för 1 år. 
 . 

Till valberedning valde mötet Morgan S Nilsson, Arvika 
(sammankallande) samt Lars Karlsson, Billerud och Ulf 
Stjärnlöf, Bryngfjorden. 

 
§ 9 Vårmötet 2019 kommer att hållas på Karlstad GK den 29 

april kl 10:00. 
 
 
§ 10 Ordföranden förklarade mötet för avslutat.  
  
 
Vid protokollet 
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Alf Lundberg 
 



Bilaga till protokoll från höstmöte 2018 
 

 


