
 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3, 2016-04-21 

Plats: GolfUppsala, Söderby 

Dag: torsdag 21 april 

Tid: kl 18:00 

Närvarande från styrelsen: Reidar Andersson, Bo Thyselius, Henrik Nilsson, Martin Gavelin,  

Ulf Löthman  

Frånvarande: Ronnie Ekström, Isabelle Lindblad, Stefan Ståhl, Åke Ljungqvist 

Adjungerad: Jan Östman 

Agenda: 

1. Mötets öppnande 

Reidar öppnar mötet. 

 

2. Rapport från FM 

Reidar redogör från mötet. 

 

3. Synpunkter på vårårsmötet 

Styrelsen beslutar att besvara ett inkommet brev och tacka för de synpunkter som framförts i 

brevet. 

 

4. Klubbesök 

Genomgång av gjorda klubbesök. Planering pågår för besök på Öregrund och International. 

Styrelsen beslutar att dokumentationen från besöken ska diskuteras vid nästa möte. 

 

5. Rapporter från kommittéerna 

Frågan om ev. kommittéer för marknad/kommunikation, information och utbildning tas upp 

på nästa möte. 

Behov finns av att hitta ett antal nya redaktörer till hemsidan. Behandlas på mötet 3 juni, 

prel. på Kungsängens GK. Reidar bokar lokal och golf. 

 

Tävlingskommittén 

Vi får inget ekonomiskt bidrag från SISU för Martins tävlingsutbildningar.  

Styrelsen beslutar att ersätta Martin med motsvarande 200kr/tim. Klubbarna faktureras 

motsvarande.  

Tlr 1 med Enköping GK, Älvkarleby och Uppsala GK är genomförda.   

Genomgång av Tävlingshandboken med Öregrunds GK 

Planeringen för seriespelet H40 och H50 är klart. Bodaholms GK erbjuds deltagande i 

seriespelet under förutsättningar att de kan erbjuda en bana.  

Det finns behov av flera som vill ställa upp som caddies under Nordea Masters. Henrik 

undersöker bland distriktets juniorer.  



 

Junior-/elitkommittén 

Ledarutbildning körs 21 maj (Glr steg 1 praktik). Plan med Upplands Idrottsförbund för 

utbildning av 30 ledare. Steg 2 ev. till hösten. 

Upplandsmatchen mot Västmanland - spelas på Älvkarleby. 

Landskapsmatchen 8-9 okt mot Småland - på Arlandastad. 

Talang- o elitgruppen håller på skapa ett kalendarium. Minst en träff/månad. 

Ryder Cup. 4 deltävlingar på olika klubbar. 

Drogpolicy har tagits fram och ska kommuniceras. 

Tjejdagen - på Öregrund - 8 maj. 

Golfens dag 5 april - Henrik och Isa deltog. 

Ny möjlighet att få ut riktad information till olika målgrupper via SGF. Just nu 2 ggr/år. Reidar 

kontaktar Gunnar Håkansson för att höra om möjlighet att få flera tillfällen. 

IdrottOnLine-utbildning för att öka rapporteringen till LOK-stöd. 

Utbildningsplan ts med Upplands Idrottsförbund ang. bl.a. tjejsatsningen, integrationsfrågan 

och Vision 50-50.  

Rookie-tour har lagts ner.  

Ny Upplandstour - öppen för alla distrikt finns som förslag. Oklart vilka åldersklasser det 

omfattar, beslut tas i kommittén 25 april. 

 

Seniorkommittén 

Belöningen spelas i maj på Upplands Väsby GK. 

Seriespelets planering är klart. Sammanlagt 149 lag. 

Seniorkommitténs valberedning, Maud, är informerad om förändringar inför 2017. 

 

Bana/Miljökommittén 

Inbjudan har gått ut till en info kväll 17 maj. Temat är "Lag och rätt" för golfanläggningar inkl 

introduktion till certifiering enligt GEO.  

 

Slopekommittén 

Oklarheter om den nya organisationen. Bevakas.  

 

Regler- o handicapkommittén 

Ordf. Stefan rapporterar vid nästa möte 

 

6. Ekonomisk rapport 

Tre klubbar har ännu inte betalat avgifterna till distriktet för 2016. 

 

7. Kläder till styrelsen  

Martin visar ett förslag. Alla mejlar uppgift om storlek till Martin, som kollar vidare. 

 

8. Remiss från länsstyrelsen angående Golfbilar på golfbanor 

Upplands Golfförbund lämnade 12 mars 2015 en ansökan om generellt undantag från 



 

terrängkörningslagen (1975:1313) för att eldrivna golfbilar skall få framföras på golfbanor i 

Uppsala län.  

Remiss har gått till samtliga kommuner i länet, Polismyndigheten Region Mitt, 

Naturvårdsverket samt Upplands Golfförbund. Yttrande skall vara Länsstyrelsen tillhanda 

senast 15 maj 2016. 

Förslag till föreskrifter. 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 12 § terrängkörningsförordningen (1978:594) följande 

undantag från 1 § första stycket terrängkörningslagen (1975:1313) 

1§ På golfbanor i Uppsala Län får eldrivna golfbilar användas. 

2§ Vad som anges i 1 § gäller under förutsättning 

1. att medgivande lämnas av markägaren och den förening eller motsvarande som 

har hand om verksamheten på golfbanan, 

2. att körning endast sker inom golfbanans spelytor samt på transportvägar och 

liknande inom golfbanan, samt 

3. att golfbilen inte framförs med högre hastighet än 20 km/tim. 

Texten kommer att läggas ut på hemsidan efter det att Länsstyrelsen fattat beslut och 

klubbarna kommer att informeras via mail. 

 

9. 25-årsjubileum 

Väddö GK och Arlandastad GK firar jubileum under året. Ordförande har kontaktat klubbarna 

för eventuell uppvaktning från UGF.  

 

10. Övriga frågor 

Inga frågor är anmälda. 

 

11. Mötets avslutande  

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Bo Thyselius  Reidar Andersson  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


