
 

Protokoll nr 3, 2018-02-15, (Styrelsemöte nr 2) 

Plats: Upsala GK 

Dag: Torsdag 15 februari 2018 

Tid: Kl. 18:00 - 20.00 

Närvarande från styrelsen: Reidar Andersson, Martin Gavelin, Isa Lindblad 

Frånvarande: Stefan Ståhl, Henrik Nilsson, Sören Ohlsson, Bo Thyselius 

Adjungerade:  Jan Östman, Kenneth Turban, Hans Andersson, Lennart Nyberg 

1. Mötets öppnande 

Ordf. Reidar Andersson förklarar mötet öppnat. 

2. Ny styrelse- och ny kommittéledamot 

Hans Andersson, Arlanda stad GK, är föreslagen som ny styrelseledamot. 

Han ska ansvara för Kommunikation & Marknad och ska också deltaga i klubbesöken som UGF gör 

under säsongen. Hans var med på mötet och berättade att han pensionerat sig och nu hade tid 

över för uppdraget. Tidigare har Hans arbetat bl.a. med marknadsfrågor för AIK och flera olika 

bolag inom SAS.  

Lennart Nyberg, Upsala GK, är ny ledamot i Kommunikation & Marknad och ska vara behjälplig 

med hemsidan. Lennart var med på mötet och berättade att han hjälpte Upsala GK med deras 

hemsida som använder samma programvara som UGF. Han har i sin yrkeskarriär också jobbat 

med hemsidor. 

3. Uppföljning av upptaktsmötet 

Reidar gick igenom protokollet från upptaktsmötet 20 januari. 

4. Genomgång av verksamhetsberättelsen för 2017 

Reidar gick igenom verksamhetsberättelsen inför vårårsmötet och Resultaträkningen 

undertecknades. 

5. Hemsidan 

Hans Andersson och Lennart Nyberg tar kontakt med Anders Wasberg för att tillsammans göra en 

uppdatering av uppgifterna på hemsidan. 

6. Årets juniorledare. 

Göran Angesten kommer att erhålla utmärkelsen på vårårsmötet. Henrik Nilsson skriver texten 

och Jan Östman ombesörjer att diplomet blir gjort. 

7. Rapport från kommittérna 

Inga rapporter fanns att redovisa. 

8. Vårårsmötets tema 

Förslag om att Tomas Bergman berättar om golfvett, processen kring anmälningar, definition om 

farligt spel och friskvårdsbidraget. 



 

9. Beredningsmötet 17 - 18/2 

Reidar gick igenom handlingarna. Styrelsen hade inga övriga förslag som borde tas upp. 

10.  Övriga frågor 

Enköping GK och Friiberghs GK har inbjudit politiker och näringsliv i enköpingsområdet till 

konferens med temat ”Golfnyttan i samhället”. Reidar har kontaktat arrangerande klubbar och 

påtalat att även Upplands Golfförbund bör vara representerade, vilket nu blivit fallet. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Jan Östman   Reidar Andersson 

 

 

 

 


