
 

 

Protokoll OM:s höstmöte 2022-10-03 
 
 Information  
      Conny Lindgren informerade om vinterträning. Priset för fyra gånger i Ullna-tältet kommer att   
       uppgå till 1.195:- när två personer delar en matta och med 8-12 personer per tränare. Det  
       finns även möjlighet till träning i grupp hos Tee Wiew i. Linus Karlsson är vår kontaktperson på  
       klubben och informerade kort att det finns om- och utbyggnadsplaner rörande klubben. Linus  
       ska kolla upp om trehjuliga mopeder kan vara något för klubben att införskaffa. 
                                                                                            
1. Mötet öppnades och alla 36 närvarande hälsades välkomna av OM-kommitténs 

ordförande Kerstin Blom. 
 

2. Till ordförande valdes Kerstin Blom och till sekreterare Mikael Sivertsson. 
 

3. Dagordningen godkändes. 
 

4. Protokoll från förra mötet godkändes. 
 

5. Erik Asplund läste upp och berättade att de OM-medlemmar som fyller jämnt får 
möjlighet att bjuda in en gäst att deltaga utan kostnad för greenfee i tävlingen OM 
Invitation.  
 

6. Erik Asplund redovisade en del statistik och berättade att säsongen innehållit 21 
tävlingar varav 9 RE och 12 övriga. Antalet personer som deltagit i OM-tävlingar har 
ökat men att antalet tävlingsronder har minskat. Vidare har andelen kvinnor ökat. 
Medelåldern på de tävlande år 2022 är 77 år. 
Intresset för försöken med möjligheten till spel utom tävlan samt kvällsspel visade sig 
vara mycket svalt.  
 

7. Planering i stort för 2023 är bl a 
Match mot Djursholm på Djursholms GK. 
OM-kommittén kommer att jobba för att vi ska få ha kanonstart vid våra tävlingar. 
Olika typer av tävlingar. 
Running eclectic kommer att indelas i två klasser för att göra tävlingen mer rättvis. 
Utröna om möjlighet finns att utöka utbytet av matchspel med andra klubbar än 
Djursholm. 
Resa i vår / försommar eller sensommar / höst till Omberg. Kanske ytterligare någon 
resa. 
Något socialt. 
 

8.  Vinterträning planeras anordnas. Se under information ovan. 
 

9. Erik Asplund redogjorde för OM-kommitténs ekonomi och berättade att vi under 2022 
gör ett underskott på ca 4.500:- men att det finns drygt 30.000:- ”att ta av”. 
Deltagare i tävlingar efter 2022-07-01 ska betala till Linda. Information om vilket belopp 
varje deltagare ska betala och hur betalning ska ske kommer att komma senare. 
 

10. Via handuppräckning visade sig ca 25 personer intresserade av resa till Omberg. 
Hälften var intresserade att resa försommar och hälften var intresserade av resa 
sensommar / höst.   
Resa till Omberg är preliminärbokad tisdag - torsdag 15 - 17 augusti. 
Förslag på andra resmål var Åland och Åtvidaberg. 

 



 

 

11. Valberedningen genom Berth Sundin redovisade OM-kommitténs medlemmar 2022. 
Av kommitténs sex medlemmar har tre avböjt omval (Erik Asplund, Per Weman och 
Ingemar Söderlind). 
 
För 2023 gäller att Kerstin Blom har 1 år kvar på mandattiden. Valberedningen föreslår 
omval av Anders Fritzell och Mikael Sivertsson på 1 år och för Grazyna Dittwald 
Berntsson och Anders Sundberg nyval på 2 år och att kommittén för 2023 består av  
5 medlemmar. 
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
 

12. Berth Sundin har avböjt omval till valberedningen. 
Valberedningen föreslog Tommy Baringe och Göran Olof Norring till valberedning för  
1 år. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. 
Ordförande Kerstin Blom avtackade Berth Sundin (avgående i valberedningen) och 
Erik Asplund och Per Weman (avgående ledamöter i OM-kommittén).  
  

13. Under övriga frågor tog Berth Sundin upp ombyggnaden av bana och klubbhus och 
redovisade sina funderingar. Fortsatta diskussioner skulle ske efter mötets avslutande. 
 

14. Per Weman delade ut priser i matchcupen och den som slutligen vann vandringspriset 
är Björn Allstrin. Per Weman tyckte att man skulle försöka öka intresset för 
matchcupen. 
 
Erik Asplund delade ut priser i Running Eclectic. Slutlig segrare av vandringspriset är 
Anders Fritzell. 
 
Mikael Sivertsson delade ut vandringspriserna i Bertil Falks Dags fyra tävlingar. Ulla 
Curbo vann Jaktfalken, Tom Curbo vann Flygande hästen, Jimmy Sundström vann 
Tanghästen och slutligen vann Torkel Norda Solsångaren. 
 
Anders Fritzell vann den ena av OM-kommitténs interna tävlingar och tilldelades 
Salutkanonen på mötet. Erik Asplund vann den andra tävlingen och kommer, efter 
gravyr, erhålla Sven Sternelds kanna.  
 

15. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
     

 
 
 
 


