
 

Styrelsemöte nr 2, 2016-02-18 

Dag:  Torsdag 

Tid.   Kl. 18:00 

Plats: GolfUppsala, Söderby 

Närvarande från styrelsen: Reidar Andersson, Henrik Nilsson, Martin Gavelin, Stefan Ståhl. 

Adjungerade: Jan Östman 

Frånvarande : Ulf Löthman, Isabelle Lindblad, Bo Thyselius, Åke Ljungqvist 

Agenda: 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet 

 

2. Rapporter från kommittéerna 

Bana/Miljökommittén - Bo Thyselius 

Bana:  

Samråd har skett i kommittén och med bankonsulent Henrik Norén om ERFA-träff under 

våren. Det har varit klent med deltagande från klubbarna vid de senaste träffarna och vi 

söker nya vägar för att öka deltagarantalet. Gemensamma aktiviteter med SGA undersöks 

f.n.  

 

Miljö: 

SGF har uttalat målet att 100 klubbar i Sverige ska ha GEO-certifierat verksamheten senast år 

2020. SGFs Miljökommitté håller därför på att revidera planen för hur man ska kunna ge 

klubbarna stöd i det arbetet. Beslut fattas senare under våren. I vårt distrikt har tre klubbar 

nått GEO-certifiering och ytterligare två håller på med arbetet. När SGFs nya modell är klar 

kommer klubbarna inom UGF att informeras om detta och bjudas in till en "GEO-resa"  

 

Seniorkommittén - Ulf Löthman 

SK har haft ett möte. Inbjudan till seriespel har skickats till klubbarna. Anmälan skall vara 

inne senast 31 mars. Statuter för seriespel, OM och DM har uppdaterats. Allt löper enligt 

planering och hemsidan är uppdaterad. Belöningen spelas den 20 maj och Seniorkonferensen 

på Upsala GK den 13 september. 

 

Ungdom/elit – Henrik Nilsson 

 Tankesmedjan kommer att byta namn och inriktning till 2017. UGF tror på att skapa ett 
ungdomsforum där fler juniorer deltar, något som är väldigt viktigt då verksamheten gäller 
barn och ungdomar. 

 Ledarutbildning GL1 Praktik kommer att genomföras i Uppland under maj-16. Ett nytt 
utbildarteam ska sättas samman där Fredrik Hedlund är ansvarig tränare. 



 

 Talang & elitgruppen ändrar inriktning och fokus läggs i större utsträckning på talang. 
Ansvariga tränare för bägge grupperna är Johan Malmsten och Fredrik Hedlund som även 
har till uppgift att utse deltagare, upprätta budget för aktiviteter samt besluta om vilka 
externa resurser som ska användas. 

 Junior & elitkommittén kommer att upprätta ett förslag till drogpolicy som kan användas av 
distriktets juniorverksamheter. 

 Årets första tjejdag genomförs den 8 maj på Öregrunds GK. Ansvariga på lägret är Emma 
Lundvall och Lina Holmström. 

 Alla klubbar i distriktet kommer att kontaktas av kommittén och tanken är att respektive 
junioransvarig ska få komma med önskemål och synpunkter på vad UGF kan stötta med. 
Ett inspirationsteam kommer att sättas samman och kommer på förfrågan att åka ut till 
klubbar för att bl.a. visa hur man kan använda materialet golfäventyret. 

Regler/hcp.  – Stefan Ståhl 

Uppstartsträffarna med Distriktsdomare är igång. 
Distriktsdomarprovet ska skrivas den 24/4 
Tre stycken nya aspiranter inför 2016. 
21 Decisions- böcker inköpta 

 

Tävlingskommittén – Martin Gavelin 

Nya GIT tävling-utbildning genomförd i januari för Bodaholm 

Två TLR1-utbildningar är inplanerade under mars och april. Deltagarna är från Enköping, 

Upsala, IGA samt Älvkarleby. 

En genomgång av nya spel och tävlingshandboken är inplanerad för Öregrund i april. 

Ytterligare intresse finns för fler TLR1-utbildningar (bl.a. Bodaholm). Datum ännu ej 

inplanerad. 

50 ex av nya spel och tävlingshandboken är inköpta (kommer framförallt användas under 

TLR-utbildningarna). Även nya regelboken är beställd, leverans väntas i mitten av mars. 

 

Slope – Åke Ljunqvist 

Banvärderingen kommer från och med 2016 att regionindelas men det kommer att finnas 

behov av befintliga banvärderingsteam.  Beslutet om hur regionindelningen blir tas de 

närmaste veckorna. 

 

3. Klubbesök 

Klubbesöken ha kommit igång och kontakter har tagits med de klubbar som UGF har för 

avsikt att besöka under året. 

4. Verksamhetsberättelsen 2015 

Verksamhetsberättelsen är klar och kommer att läggas ut på hemsidan. 

5. Bokslut 2015 

Bokslutet och revisionsberättelsen är klar och läggs ut på hemsidan.  

6. Motion från Burviks GK.  



 

Styrelsen gick igenom motionen och beslutade om ett motionssvar. Motionen ligger ute på 

hemsidan och motionssvaret läggs ut efter styrelsemötet. 

7. Årets juniorledare  

Förslag på årets juniorledare har kommit från Friiberghs GK. Styrelsen beslöt att inte utdela 

något pris då endast ett förslag inlämnats.  

8. Beredningsmöte 20/2-21/2 

Synpunkter som inkommit från klubbarna inför beredningsmötet diskuterades. Styrelsen gav 

ordförande i uppdrag att ta upp de frågor/synpunkter som behandlats i Uppland. 

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

10. Mötets avslutande  

Ordförande avlutade mötet 

 

 

 Reidar Andersson   Jan Östman 

Ordförande    Protokollförare 

 

 

 

 

 

 

 


