
 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8 

Dag: Torsdag 10 oktober 2016 

Plats: Upsala GK 

Tid: kl 18:00 -21:00 

Närvarande: Reidar Andersson, Henrik Nilsson, Martin Gavelin, Isabelle Lindblad, Stefan Ståhl, Sören 

Ohlsson 

Adjungerad: Jan Östman 

Frånvarande: Ulf Löthman, Åke Ljungqvist, Bo Thyselius. 

1. Mötets öppnande   

Ordf. Reidar förklarar mötet öppnat. 

2. Golftinget 
Programmet gicks igenom för en sista kontroll. I dagsläget är det endast 70 anmälda. En 
påminnelse till Ungdom/Elit – gruppen skickades ut under sittande möte. 
Årets golfare, Maria Liberg Upsala GK, kommer att erhålla utmärkelsen på tinget. 
En övrig fråga har kommit in: Hur ersätts arrangerande klubbar vid UGF tävlingar? 

3. Rapporter från kommittéer. 

Kommunikation och Marknadsföring  
Den nystartade Kommittén har haft möten och har planerat in ett möte i december. I GIT finns 
inte rollen – kommunikationsansvarig. Styrelsen beslöt på kommitténs förslag att kommittén skickar 

in till SGF ett önskemål om att införa rollen kommunikationsansvarig i GIT. 

Regler och hcp  
Hade inget att rapportera 

Tävling 
Förslag till nya statuter är framtaget och beslutas på Golftinget. 

Junior/Elit  
Gruppen har haft ett möte på Söderby 24 okt med närmare 40 deltagare. Följande aktiviteter 
planerades in inför 2017: 

- Ett större fyradagarsläger för nybörjare, 3-6 juni, med målsättningen på 200 deltagare. Inför 
lägret kontaktas bl.a. skolor, klubbar, tränare, ledare, UNT. Kommittén kommer att söka 
samarbetspartners för att få in medel. Avsikten är också att ta fram en grafisk profil för 
aktiviteten. Lägret kommer att förläggas till Söderby och Upsala GK. 

- Att uppmana klubbarna att ha inspirationsdagar. UGF kommer att tillhandahålla tränare och 
ledare som UGF kostnadsmässigt står för. 

- Rajder Kopp kommer att spelas i två divisioner på olika banor. Division 1 spelar 18 hål och 
division 2 spelar 9 hål. Tävlingarna kommer att läggas in som GIT – tävlingar. 

- En Upplandstour, under Skandia tour, kommer att starta i fyra klasser och fyra tävlingar i 
varje klass. Tävlingarna förläggs till olika banor. 

 



 

Seniorer 
Kommittén har under hösten träffats några gånger.  Samtliga motioner som kom in på 
senioravslutningen har behandlats. 

4. Ekonomin 
 Jan redovisade den ekonomiska situationen. Styrelsen kan konstatera att UGF har en god 
ekonomisk situation. 

5.  Mötesplanering 2017 
- Styrelsemöten: 21/1 heldag, 16/2, 23/3, 10/4, 11/5, 29/5 heldag, 10/8, 7/9, 5/10, 9/11, 

14/12 
- Ordförandemöten: 20/4, 17/8  
- Årsmöten: vårårsmöte 30/3, höstårsmöte 19/10 
- Golfting:18/11 

 
6. Decembermöte 15/12 Julbord  

Till julbordet inbjuds distriktsdomare, juniorkommittén,  
Reidar försöker boka in en lokal i centrala Uppsala. 
 

7. Verksamhetsberättelse 2016 
Slutdatum för kommittéernas inlämnande av verksamhetsberättelsen är 2017-01-20. 
 

8. Övriga frågor 
- Då höstårsmötet och Golftinget ligger nära i tid diskuterades om de kan läggas på samma 

dag. Frågan får tas upp på vårårsmötet 2017 eller i samband med årets golfting. 
- Upplandsidrotten har bjudit in specialförbunden till invigning av nya lokaler på IFU-arena 21 

november kl. 16:00-20:00.  
- Johannesbergs GK önskar besök från UGF på deras årsmöte 20 oktober kl. 13:00-15:00. 

Stefan och Reidar åker dit. 
 

9. Mötets avslutande 
Ordf. Reidar avslutar mötet 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Stefan Ståhl   Reidar Andersson 
Sekr.    Ordförande 

 

 

 

 


