
Anteckningar från Sopens årsmöte 17 augusti 2019 

Närvarande i Brygghusets konferenslokal:  
Claes Sventoft , Magnus Johansson, Anders Vesterling,  Lars Ryd,  Lars Hansson, Thomas Hermansson,  
Gunnar Sventoft,  Åke Niklasson,  Mikael Jumark och Leif Lund som förde anteckningarna. 
 
§ 1 Ordförande Lars hälsade alla välkomna och inledde mötet med att berömma festkommittén.  
Till nästa år föreslog han att vi kunde pröva att hålla till i närområdet alla tre dagar för att minska 
bilåkandet mellan framförallt dag ett och två. 
Beslut 
Festkommittén prövar att arrangera sopen 2020 i närområdet kring Skaftö 
 
§ 2 Sopen har styrts av Hummergolfen och nu Kräftgolfen. Önskemål om en pröva en mer fast tidplan 
ventilerades. 
Beslut 
Sopen kan arrangeras utan hänsyn till Hummer- eller Kräftgolf. Det innebär även att Vi kan få spela 
Skaftö första eller andra dagen nästa år. Skaldjursbuffén äter vi även framledes på Brygghuset. 
 
§ 3 Hemsidan. Hemsidan kostar i dagsläget drygt 1 000 kr per år och undertecknad undrar om 
medlemmarna tycket det var värt pengarna. Det visade sig att de flesta varit inne på sidorna, i vart fal 
några stycken och tyckte vi skulle behålla dem. Facebook sågs inte som ett tillräckligt bra alternativ. 
Beslut  
Hemsidorna ska leva vidare och kostnaderna tas från ”Sopens kassa”.  
 
§ 4 Önskemål om att vi bör äta middagarna i närheten av Skaftö för att minska stress och bilåkning. 
Gärna en grillkväll. 
 
§ 5 Vi blir äldre och frågan om Tee-val dök upp. 
Beslut 
Tävlingsarrangörerna beslutar om vilken Tee vi spelar ifrån. 
 
§ 6 Nya medlemmar. Det är ungefär lika många medlemmar från kusten som från övriga landet och 
boendet är en liten knäckfråga. Tomas föreslog Lagge, en gammal kamrat från Åsen.  
Beslut 
Tomas frågar Lagge om han vill vara med. Mikael Jumark och Lars Hansson erbjuder boende. 
 
§ 7 Vem ska arrangera Sop 2020? Frågan väcktes om nu någon ville och kunde ta över. Det ville och 
kunde ingen. 
Beslut 
Claes och Gebben arrangerar Sopen 2020. Och det tackade alla för. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leif Lund    Just Claes Sventoft 
 


