
 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8, 2017 

Dag: Torsdag 5 oktober 2017 
Tid: kl 18:00 - 20.00 
Plats: Upsala GK 

Närvarande: Reidar Andersson, , Sören Ohlsson, Bo Thyselius, Martin Gavelin, Isa Lindblad,                
Frånvarande:  Stefan Ståhl, Sirkka-Liisa Bergkvist, Henrik Nilsson 
Adjungerade:  Kenneth Turban, Ronnie Ekström, 

 
1. Mötets öppnande 

Ordf. Reidar Andersson förklarar mötet öppnat. 
 
 

2. Inför höstårsmötet och besvarande av inkommen motion. 
En motion har kommit in från Lena Wikstrand Nordahl, Wattholma GK. 
Styrelsen har besvarat motionen.  
Motionen och svaret finns i handlingarna till höstårsmötet och är utlagda på hemsidan. 
 
 

3. Golftinget, genomgång av programmet 
Hela programmet kommer att läggas ut på hemsidan. 
 
 

4. Årets spelare David Nyfjäll, text och bild 
Henrik Nilsson ansvarar för att dokumentet blir färdigt i tid.  
 
 

5. Utbildningsveckan 
De arrangemang som vi ansvarar för är klara. 
 
 

6. Enkät 
Genomgång av förslag till enkät inför samråd med bl.a. turistorganisationer i december. En 
hel del justeringar görs innan enkäten går ut till klubbarna. 
 
 

7. Rapport från kommittéerna 
Regler - Martin Gavelin 
Det stulna vandringspriset har ersatts av ett nytt. 
Martin deltar i TK-konferens kommande vecka. 
Önskemål om regelutbildning med Johannesberg kommande vinter. 
 
Handigolf - Ronnie Ekström 
Ronnie har tagit kontakt med Älvkarleby och kommer att ha vidare kontakter under hösten. 
 
 
 



 

Bana & Miljö - Bo Thyselius 
ERFA/utbildningsträff 10 okt med 18 deltagare från 8 klubbar. 
Arbetet med nya GEO går framåt. Den svenska versionen av applikationen ska komma före 
årsskiftet.  
 
Senior - Sören Ohlsson 
Senioravslutning är genomförd med drygt 100 deltagare.  2017 har varit ett positivt år. 
Kommittémöte 11 oktober med bl.a. diskussion om vilket tee olika åldersklasser ska spela 
från kommande säsong.  
 
 

8. Skrivelse ang greefeerabatter 
Skrivelse till UGF från Anders Jarl, Friiberghs GK, angående olika rabattsystem och 
möjligheterna för klubbarna att ha en samsyn på dessa inför framtiden.  
Styrelsen beslutar att Reidar A tar upp frågan på höstårsmötet.  
 
 

9. Övriga frågor 
- Juniorkonsulentverksamheten kommer att organiseras om och konsulenterna kommer att  
vara anställda hos SGF fr.o.m. 2018. De konsulenter som idag inte har fast anställning sägs 
upp från och med 2018-01-01. 
 
- Fortsatt strävan att utveckla UGFs samarbete med SGFs konsulenter.  
 
- Verksamhetsseminarier 2018. Programmet kommer inom kort. 
 
 
 

Vid protokollet   Justeras 

 

Bo Thyselius   Reidar Andersson 
       Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


