
 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3, 2018 

Dag: Onsdag 14 september 2018  

Plats: Upsala GK 

Tid: 18.00 -21.00 

Närvarande från Styrelsen:  

Stefan Ståhl, Bo Thyselius, Sören Ohlsson, Martin Gavelin och Reidar Andersson Hans Andersson,  

Frånvarande:  

Henrik Nilsson 

Adjungerad: 

Ronnie Ekström, Jan Östman 

 

Dagordning  

1. Mötets öppnande   

Ordf. Reidar A förklarar mötet öppnat. 

2. Rapport från Beredningsmötet 2018-02-21 

Reidar A informerade om de frågor som behandlades på mötet, bl.a. att GIT övergår till att bli helt 

Webbaserat samt hur finansieringen skall ske under 2018 - 2021, den tid det tar att genomföra 

förändringen. Dessutom informerades om inlämnade motioner till FM samt övriga FM frågor. ERFA-

möte för distriktsordförande blir i augusti. 

3. Inför vårårsmötet 2018-03-22 

Thomas Bergman, SGF, kommer som föreläsare och kommer bl.a. att informera om Säkert spel och 

friskvårdsavdraget. 

Övriga frågor: bl.a. utdelning av pris och diplom till Årets juniorledare 2017, Göran Angesten.      

4. Golfens dag 2018-05-26, Vad skall vi göra? Bidrag kan sökas för aktiviteter. 

Kommunikation & Marknadskommittén kontaktar SGF för mera information och ev ansökan om 

ekonomiskt stöd för informationsinsatser. 

5. Enkät till klubbar som gått ut angående Golfnyttan i samhället 

Reidar redovisar den enkät som skickats ut till alla klubbar i distriktet. Syftet med enkäten är att få en 

konkret bild av golfklubbarnas i distriktet verksamhet bl.a. för att påvisa golfens positiva bidrag till 

samhället. 

6. Informationsmöte för politiker i Enköping och Håbo 

Friiberghs GK och Enköpings GK arrangerar en träff för politiker i april. Distriktet kommer att vara 

representerat. 

7. Rapport från kommittéerna 

Regler 



 

De nya R&A-reglerna träder ikraft 2019. En viktig uppgift 2018 för domarna är speltemot på tävlingar. 

Samverkansmöte mellan tävlings- och regelkommittén, 8 maj.  

Seniorer 

All planering inför säsongen är klar.  

En utbildning av klubbarnas senioransvariga kommer att erbjudas. 

Bana & Miljö 

Det nya GEO-verktyget är klart att använda. Avvaktar hur SGF kommer att hantera implementeringen 

till klubbarna.  

Handigolf 

Samarbete med Stockholmsdistriktets handigolfkommitté.  

Kontakt med para-sporten i Uppsala under våren. 

Tävling 

Anmälningar till seriespelet håller på att tas in. Övrig planering går efter plan.  Flertalet större 

tävlingar kommer att arrangeras i Götaland.  

Junior & Elit 

Henrik har lämnat planering enligt bilaga 1. 

8. Valberedningen, angående utsänd enkät 

Kort info om enkäten som valberedningen sänt till alla ledamöter vars mandattid går ut 2018. 

Valberedningen vill i god tid veta vilka som står eller inte står till förfogande 2019 - 2020. 

9. FM frågor 

Reidar går igenom handlingarna till förbundsmötet. Fyra ombud från distriktet ska väljas på UGFs 

vårårsmöte.  

10. Övriga frågor 

Kåbo GKs fond.   

Klubben önskar skapa en minnesfond som ska administreras av UGF.  Beslut kommer att fattas av 

Kåbo GK senare under våren. 

 

Kommittéernas material på UGFs hemsida 

Alla uppmanas att uppdatera informationen och också ta bort gammalt material. Viktigt att aktuell 

info om kommittéernas verksamhet, möten mm. publiceras. 

 

UGFs introduktionskort 

Reidar A uppdaterar listan på hemsidan och meddelar särskilt distriktsmästarna om att de har kortet. 

 

Arkviering 



 

Ett förslag finns på hur arkiveringen av UGFs verksamhet ska göras. Materilal kommer inför nästa 

styrelsemöte 

11. Mötets avslutande  

Reidar A förklarar mötet avslutat 

 
 
Vid protokollet 
 
 
Bo Thyselius   Reidar Andersson 
Sekreterare   Ordförande 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


