
 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 

Dag: Fredag 3 juni 2016 

Tid: kl 08:45 - 11:30  

Plast: Kungsängens GK 

Närvarande: : Reidar Andersson, Bo Thyselius, Stefan Ståhl, Martin Gavelin, Isa Lindblad, Henrik 

Nilsson , Åke Ljunqvist   

Adjungerade:  Jan Östman,  Kenneth Turban, 

   

1. Mötets öppnande   
Ordförande Reidar Andersson förklarar mötet öppnat 

 
2. Ordförandekonferens 18 augusti.   
Styrelsen beslutar att bjuda in SGFs klubbrådgivare med ansvar för vårt distrikt till ordförande-
konferensen 18 augusti. 

 
3. Rapporter från klubbesöken 
Älvkarleby - Önskar träffar med klubbcheferna i distrikten. 
Styrelsen beslutar att bjuda in till en sådan träff i september/oktober. 

Fortsatta rapporter från och planering för flera klubbesök på kommande möten.  

 
4. Ekonomisk rapport 

Kassör Jan Östman rapporterar att ekonomin följer budget. 
 

5. Skrivelse från Vassunda GK 
 En skrivelse har inkommit med synpunkter på seriespelet och våra statuter ang. detta. Martin 
Gavelin informerar om bakgrunden regelverket.  Efter diskussion beslutar styrelsen att de fastställa 
statuterna ska gälla 2016. Reidar A. besvarar skrivelsen.  

6. Webbmaster  
Frågan behandlas vid kommande möte. Martin Gavelin gör underlag. 
 

7. Rapport från kommittéerna 

Seniorer 
 Seriespelet har kommit igång liksom OM. En omgång återstår innan sommaruppehållet. Allt har 
fungerat och Gunnar kunde lägga ut resultaten från seriespelet dagen efter. Vi har genomfört 
Belöningen på Wäsby GK med 30-talet deltagare. En dag med strålande väder och mycket fin bana 
avslutades med god lunch och prisutdelning. I samband med tävlingen framkom önskemål om 
förändringar i stadgar och dessa kommer att behandlas i samband med Seniorkonferensen i 
september. Seniorkommitténs valberedningen går i dagarna ut med en skrivelse till alla klubbar att 
inkomma med förslag till en ny ledamot samt ordförande, gärna kvinnliga.            



 

 
Bana & Miljö 

17 maj genomfördes en  utbildning med temat Lagar & regler som gäller golfanläggningar.  En  
presentation av GEOs digitala verktyg gjordes också.  Bankonsulent Peter Edman, SGF, medverkade.  
16 deltagare från sju klubbar deltog.     

 
Slope 

Åke Ljungkvist informerar om det nya sättet att sköta detta genom SGF. Distriktsindelningen är i 
dagsläget inte helt klar.  
Styrelsen beslutar att de utdelade UGF-introduktionskorten ska gälla. 

 
Junior & Elit 
Juniorledarutbildning med 25 deltagare från fem klubbar har genomförts.   
Ryder Kopp är på gång med åtta klasser. 
Talang & Elit - 17 deltagare åker till Bro Hof 4 juni i samband med Nordea Masters.  Dessa har också 
inbjudits till åtta träffar under säsongen. 
Ett möte med SISU har genomförts för att diskutera "Idrottens strategi 2025".  
Nytt möte med Uppsala kommun för att diskutera en ev. framtida friluftsanläggning där golf i någon 
form finns med. 
 
Regler 
Domarprovet genomfört. På sikt behövs flera utbildade domare. Årets behov av domare tillgodosett. 
En träff med domarna genomfördes 21 maj. 

 
Tävling 
Seriespelet har börjar och fungerar bra.  DM spelas i juni. Upplandsmatchen går enligt plan.  TLR-
utbildning genomfördes i maj.  Matchspelet är igång. 

 
Dam 
En idé-träff har genomförts. 

 
9. Nästa möte 
11 augusti 
 

10. Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 
 

Vid protokollet  Justeras 
 
 

Bo Thyselius   Reidar Andersson 

 


