
 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 

Dag:  Torsdag, 2017-05-11 

Tid.   Kl. 18:00 - 21.00 

Plats: Upsala GK 

Närvarande: Sirkka-Liisa Bergkvist, Isa Lindblad , Reidar Andersson, Henrik Nilsson, Sören Ohlson, 

Martin Gavelin 

Adjungerad: Jan Östman 

Frånvarande: Stefan Ståhl, Bo Thyselius 

Agenda: 

1. Mötets öppnande 

Ordf. Reidar förklarar mötet öppnat. 

2. Rapport från FM 

Reidar lämnar en kort rapport från FM. Upplands motion stöddes av distrikten Skåne och 

Norr-och Västerbotten. 

3. Rapport från möte med Gunnar Håkansson och Bo Bengtsson 10 maj. 

Sören och Reidar redovisade vad som togs upp på mötet. UGF:s syfte med mötet var att 

försöka finna samarbetsformer med SGF vad gäller distriktets aktiviteter och samverkan med 

bl.a. klubbrådgivaren, bankonsulenten och juniorkonsulenten för få en så effektiv 

verksamhet som möjligt. UGF är utöver det som görs idag även beredd att bidra med mer 

insatser. Det som kunde konstateras under mötet var att SGFs uppfattning är att utöver det 

som redan idag samverkas om inte var aktuellt att utökas. 

4. Styrelsemöte 29 maj 

Av tradition brukar styrelsen årligen ha styrelsemöte med Golf. Reidar kontaktar följande 

klubbar Frösåker GK, Wäsby GK, Bro-Bålsta GK i nämnd ordning. 

5. Ekonomi 

Samtliga klubbar har betalt den första betalningen (75 %) 

UGF har ett överskott sedan 2016. Avsikten är inte att bygga upp ett stort kapital – pengarna 

skall användas till angelägna aktiviteter. Styrelsen beslöt att kontakta två klubbar i år för att 

försöka få igång ungdomsprojekt/integrationsprojekt, i Öregrunds GK och Enköpings GK. 

Projekten kan ha ett liknande upplägg som startats på Upsala GK ”Golfbuss” i samverkan 

med Kommun, UGF och förhoppningsvis med bidrag från SGF. UGF kommer att avsätta 



medel till förfogande men självklart kommer medel också att sökas från berörd kommun. Om 

projekten faller väl ut så kommer UGF att inbjuda andra klubbar till kommande år. Sören 

kontaktar Öregrunds GK och Reidar kontaktar Enköpings GK för att efterhöra om intresse 

finns. Upplandsidrotten har en person som arbetar med integrationsfrågor som kommer att 

kontaktas. 

6. Rapport från kommittéerna 

Kommunikation och marknadsföring 

Kommittén har kallat vissa klubbfunktionärer till en första nätverksträff den 30/5. 

Kommittén har skapat en arkiveringsplan för inlägg och dokument på webben. Den är en del 

av en kommande handlingsplan för webb och sociala medier. 

Beträffande Golfens Dag 20/5 marknadsför kommittén eventet via Facebook och media. 
En lathund för kommunikationsinsatser delas ut till ledamöter. 
UGFs hemsida har 689 gillare på Facebook.  

              Junior/elit  

Jakob Remon tar över Distriktslagen efter Göran Angesten. 
Upplandstouren, tjejsatsningen, Skandia tour och Rajder kopp är planerat och kommer att 
genomföras enligt planerna. 
Summer Camp kommer att marknadsföras på Facebook, sponsring, kostnad ca 600 kr. 
Henrik berättade om ett treårigt projekt Golfbuss till Upsala GK. En dag i veckan kommer 
skolelever i två fullastade bussar till anläggningen för att ha kul, lära sig golf och spela golf. 
Efter aktiviteterna hämtas eleverna av föräldrarna. Projektet är en samverkan mellan 
Uppsala kommun och Upsala GK. Kommunen går in med ca 100 000 kr/år under tre år, SGF 
har bistått med 25 000 kr som engångsbelopp. 
 
Tävling 
Regelutbildning har hållits på Upsala GK, GIT- utbildning för Vassunda GK. 
Alla tävlingar är utlagda även Upplandstouren. 
Tävlingsledarträff hölls för 20 personer på Upsala GK 6 maj. 
Distriktsdomarprov har genomförts, samtliga klarade sig. 
 
Seniorerna 
Allt inför säsongen är planerat. Information finns på hemsidan. 
Belöningen 19 maj på Orresta GK, 10 mest framgångsrika klubbarna under 2016 är inbjudna. 
Faktureringen har gått ut för seriespelet. För att få delta måste fakturan vara betald före 
första tävlingsdagen. 
 
Bana/Miljö 
Bo Thyselius kommer att ha i början av juni ett möte med Burviks GK och Grönlunds GK 
angående GEO-certifiering. 
Vad gäller banskötsel, ERFA-träff, GEO-certifiering, informationsmöten och multifunktionella 
anläggningar finns allt på vår hemsida. 

 

7. Hemsidan 

Martin hade en kort genomgång om hur man arbetar med hemsidan även 29 maj avsätts tid 
till detta. Varje styrelseledamot skickar till Sirkka-Liisa in en bild på sig själv och även 
meddelar om telefon eller adressändringar har skett – hemsidan måste ha rätta uppgifter. 
    

Reidar Andersson 
 


