
KINDS GK - VETERANERNA 

Årsmöte 2022-10-19, Klubbhuset klockan 8.30 
Före mötet fick vi höra (bild saknades) en mycket positiv beskrivning av Kinds GK som lagt ut detta på Facebook. 

 

§1 Mötets öppnande. 
Ordförande hälsade alla välkomna. 

§2 Val av ordförande under årsmötet. 
 Staffan Kulneff ställdes som förslag och mötet antog detta 

§2 Val av sekreterare under årsmötet. 
Lars-Gunnar Rubne ställdes som förslag och mötet antog detta. 

§4 Val av protokolljusterare. 
Förslag ställdes att Arne Norén och Leif Barsenholt justerar dagens protokoll 
vilket mötet antog. 

§5 Val av styrelse för kommande år. 
 Förslag kom att sittande styrelse blir kvar under kommande år och behåller sina 
respektive uppdrag och mötet antog detta. 

§6 Ekonomisk lägesbeskrivning. 
Kassören Åke Gustavsson informerade om att Veterankommitténs ekonomi 
numer ingår i klubbens totala ekonomi och bokföring varför inget bokslut eller 
revision finns att redovisa. Han redogjorde däremot om några större utgifter och 
kostnader. 

§7 Övriga frågor. 
Tanken var att Linus skulle närvara vid mötet och informera lite om klubbens 
organisation och Vision 50/50 men han blev pappa i natt och återkommer vid 
senare tillfälle. Karin Eliasson har förstärkt klubbens organisation och hon 
informerade lite om Vision 50/50. Det finns en storgrupp och en styrgrupp. 
Målet är att alla är välkomna i klubben, klubben kan ta emot både positiv och 
negativ kritik, vad är bra, vad kan förändras och vi ska hålla en öppen 
kommunikation både till medlemmar, media och myndigheter. Hur får vi in 
yngre och hur behåller vi äldre? 

Deltagare i säsongstävlingarna har fortsatt att minska. (Karin meddelade att 
detta även gäller för damtävlingarna) Hur kan vi vända detta? Har vi missat att 
få med nya deltagare? På frågan om Veteranresorna ska fortsätta blev det ett 
starkt bifall att de ska fortsätta. Samma svar blev det till att de specialtävlingar 
som vi hade i år ska fortsätta. Staffan informerade om att tidigare så har det 
funnits upp till 23 par i ”Veteranerna bjuder Damer” men i år deltog bara 6 par. 
Vi avvaktar och ser utvecklingen, nästa år bjuder damerna oss. 



Åke ställde frågan om veteranerna kan tänka sig att avgiften höjs till SEK 60:- 
för tävling. Av nuvarande avgift på SEK 50:- går 20:- till Veteranerna och detta 
skulle i så fall öka till SEK 30:- Förslaget bifölls. 

Klubbens ordförande Marcus kommer till lunchen och redogör för klubbens 
ekonomi. 

Leif Svensson undrade lite om Veterankommitténs kommunikation till 
medlemmarna. Staffan informerade om att all information om tävlingar och 
möten skickas som mejl men då många ibland får leta tillbaka till dessa mejl 
kommer vi i fortsättningen också ge information på Veteranernas hemsida. 

Björn Lundh påpekade att kalendern som finns på klubbens hemsida måste 
följas upp bättre och vara aktuell. Karin informerade om att hon, tillsammans 
med Hanna arbetar med just denna sak och den kommer att förbättras. 

§7 Mötets avslutning. 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat och efter 
detta genomfördes veteranernas sista tävling för säsongen. Efter den bjöds 
veteranerna på god middag och efter det avslutade vi med olika prisutdelningar. 
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