
 

 Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2 2017-02-16 

Plats: Smedsgränd 3, Uppsala 

Dag: torsdagen den 16 februari 

Tid: kl 18:00-21:00 

Närvarande från Styrelsen: Reidar Andersson, Stefan Ståhl, Sören Ohlsson, Martin Gavelin, Henrik 

Nilsson, Isa Lindblad 

Frånvarande:, Siirka-Liisa Bergkvist och Bo Thyselius 

Adjungerad: Kenneth Turban 

Agenda: 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl. 18:15 

2. Årets juniorledare 2016  

Styrelsens förslag är att Mikael Svensson Upsala GK erhåller utmärkelsen. Motivering skrivs 

av Henrik och Henrik ordnar även en bild på Mikael. Underlaget sänds till Reidar innan 

diplomet trycks upp. Förutom diplom utgår en belöning på 7 000 kr som seniorkommittén 

står för. Jan Östman kontaktas för att trycka upp diplomet. 

3. Revisorer 

Valberedningens förslag till revisorer är Kenneth Turban som ordinarie och Roger Olsson 

suppleant. Båda har tackat ja till nomineringen. UGF har under ett antal år haft en 

auktoriserad revisor men det är inte nödvändigt då omsättningen är knappt en miljon kr/år. 

4. Valberedning 

Valberedningen väljs på höstårsmötet. Då Kenneth Turban idag ingår i valberedningen måste 

en ny person till höstårsmötet väljas in om Kenneth väljs på vårårsmötet till revisor. Reidar 

kontaktar seniorkommitténs valberedning, Mona Neselius, i god tid före höstårsmötet. 

Styrelsen anser ur föreningssynpunkt att endast en valberedning bör finnas inom UGF.  

5. Rapporter  

GIT-utbildning, heldag, hölls för Örbyhus GK den 4 feb av Martin Gavelin 

Juniorkommittén har planerat in ett utbildningsläger för juniorer 19/6-22/6 på Upsala GK och 

GolfUppsala. Information om lägret kommer inom kort att läggas ut på vår nya hemsida. 

Golfens ledarutbildning GL1 planeras till 26 maj, eventuellt en GL2 utbildning i Uppland 

under hösten. 

Fram till idag har två klubbar, Grönlund o Väddö, anmält intresse för att delta på Golfens dag 

den 20 maj. Klubbarna anmäler till SGF om deltagande men det är en stor brist att SGF inte 

med automatik vidarebefordrar till distrikten vilka klubbar som anmält sig  

Klubbrådgivare Lena Lindström visade på golftinget i november 2016 ett enkätprogram som 

klubbarna kan använda sig. Bo, Sören o Reidar skaffar mer information av Lena Lindström om 

programmet. 

6. Uppföljning av Upptaktsmötet 



 

Det som då planerades in är på gång. 

7. Verksamhetsberättelsen 2016 

Verksamhetsberättelsen är i stort sett klar, medlemsstatistik skall tillkomma 

Bokslut för 2016 klart även så revisionsberättelsen 

8. Vårårsmöte 2017  

Kallelsen skickades ut 13 februari.  På mötet kommer Johan Kannerberg att vara 

föredragshållare. Handlingarna kommer att läggas ut på hemsidan före februari månads 

utgång. Enligt stadgarna skall handlingarna vara ute 14 dagar före årsmötet. 

9. Beredningsmöte 18/2-19/2  

Reidar gick igenom de frågor som kommer upp. 

10. Hemsidan 

Den nya hemsidans upplägg gicks igenom av Martin. Styrelsen tackade Martin för den stora 

insats han har lagt ned på vår nya hemsida. Strålande arbete! 

Styrelsen beslöt att hemsidan skall vara en nyhetssida. Vi skall inte använda den som ett 

arkiv. 

11. Mötets avslutande  

Reidar avslutade möte 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

Stefan Ståhl    Reidar Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


