
 

 
 

Styrelsemöte nr 4 

Dag:  Torsdag, 2017-04-10 

Tid.  Kl. 18:00 - 21.00 

Plats: Upsala GK 

Närvarande: Stefan Ståhl, Sirkka-Liisa Bergkvist, Isa Lindblad , Reidar Andersson, Henrik Nilsson, 

Sören Ohlson, Bo Thyselius  

Adjungerad: Ronnie Ekström 

Frånvarande: Martin Gavelin, Jan Östman 

Agenda: 

1. Mötets öppnande 

Ordf. Reidar förklarar mötet öppnat. 

 

2. Vårårsmötet 30 mars 

Reidar gör en summering av mötet. Positiva kommentarer från deltagarna. 17 klubbar var 

representerade.   

 

3. Rapport från mötet med Lena Lindström 

Sören, Bo och Reidar träffade Lena 27 mars. Ett positivt möte. En viktig fråga är 

kommunikationen inom förbundet mellan olika verksamheter och organisationsnivåer. 

(Bilaga 1) 

 

4. Klubbesök 2017 

Rapport från Bo, Sören och Reidar angående upplägg för klubbesök under 2017 

Genomgång av ett grundförslag. (Bilaga 2).  

 

5. Golfens dag 20 maj.    

I dagsläget är tolv klubbar i distriktet anmälda. Anders Manell vidtalas av Sirkka-Liisa om 

redaktionella texter. Den lokala marknadsföringen måste göras av respektive klubb. 

 

6. Förändringar inom SISU 

Reidar informerar om att Madeleine Andersson kommer att få en assistent och att hon 

därför kommer att förändra sina arbetsuppgifter. (Se sedan) 

 

 

 



 

7. Distriktsdomarutbildningar och samverkan med TKO 

Stefan informerar om arbetet med att få fram distriktsdomare.  Erfarenhet från bl.a. Örebro 

där man haft gemensamma träffar för DD och TKO har varit positivt. Stefan planerar att 

prova detta inför kommande år.  

 

Stefan informerar också om att R&A har ett pågående arbete för justering av regler inför 

2019. Förslag har varit ute på remiss. Man har också ett arbete med att analysera speltempot 

på banorna. Två viktiga faktorer har visat sig vara banuppsättningen och hur vi som spelare 

uppträder vid spel. 

 

8. Handigolf  

Skall numera troligtvis heta Paragolf. Ronnie informerar om ERFA-träff. Samarbete med 

juniorkommittén på Roslagens GK. 

 

9. Kvartalsrapport 

Ekonomin följer budget. 

 

10. Rapporter från kommittéerna  

Information & Marknadsföring - Sirkka-Lisa 

Kommittén håller på att skapa en arbetsmodell för sitt arbete. 

Man vill skapa nätverk för klubbarna som har någon med ansvar för kommunikation. 

Nya hemsidan behöver material från kommittéerna.  

 

Junior - Henrik  

Planeringen för Upplands Juniortour, Ryder Kopp och UGF Summercamp pågår.   

 

Seniorer - Sören 

Stort intresse för seriespelet. Totalt ca 160 lag. 80+ har fått betydligt flera anmälningar än 

föregående år. 

 

Bana & Miljö - Bo 

Bana - planerar ERFA-träff tillsammans med Henrik Norén 

Miljö - Peter Edman besöker GEO i Skottland i maj för att stämma av och arbeta vidare med 

den svenska versionen. Kontaktar Burvik o Grönlund angående certifiering. 

 

11. Mötets avslutande  

Reidar förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet  Justeras 

 

Bo Thyselius   Reidar Andersson 


