
 

  
Styrelsemöte nr 6 

Dag:  Fredag 2018-06-15 

Tid.   Kl. 09:00 - 12.00 

Plats: Ängsö GK 

Närvarande från Styrelsen:  

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

Frånvarande:  

Ronnie Ekström, Henrik Nilsson 

Adjungerade: 

Jan Östman,  Maud Lindh, Anders Wasberg, Kenneth Turban,  Lennart Nyberg 

Gästföreläsare: 

Per Pettersson, Arboga GK   

Agenda: 

1. Mötets öppnande 

Ordf. Reidar A. förklarar mötet öppnat. 

 

2. Disciplinärende 

Reidar A. informerar om ett nyanmält ärende. 

  

3. Handigolf 

Per Pettersson, Arboga GK informerar om klubbens arbete med Handigolf. 

Arbetet vänder sig både till externa personer och till medlemmar. Man inkluderar alla typer 

av funktionsnedsättningar, både medfödda och förvärvade.  2015 blev klubben 

Handigolfklubb. 2016 byggde man en tillgänglighetsanpassad studio med två golfsimulatorer, 

digital puttbana mm.  

Ansvarig för handigolf i Västmanland är Stefan Isaksson, Hälla GK  

Erfarenheter man gjort:  

- skapa en handigolfkommitté i klubben 

- utgångspunkt ska vara medlemsvård i ett brett perspektiv 

- den sociala dimensionen mycket viktig 

- skapa grupper av personer med funktionsnedsättning, t.ex. försämrad syn eller hörsel,  

   stroke, demens, rörelse/balans   

- PROn ska vara delaktig  och engagerad 

- kontakta Landstinget, vårdcentralen, särskolan m.fl. 

- använd SGFs bok Handigolf 

- möjlighet att delta i Hndigolftouren. 

 



 

4. UGFs 40-årsjubileum 2019 

Genomgång av aktiviteterna i samband med 30-årsjubiléet. Anders Wasberg informerar om 

hur arbetet var upplagt och vilka samarbetsparter man hade, bl.a. UNT, Segment, Bro Hof. 

Brainstorming om tänkbara aktiviteter: 

- tidslinje med med viktiga händelser i UGFs historia 

- tävling för klubbarna i distriktet med olika klasser, t.ex. juniorer, handigolf, scratch,  

   damer/herrar, åldersklasser. 

- skapa en informationsskrift om UGF 

- kontakt med UNT, 10-årsjubileum för UNT-golfen 

- klubbarna kan göra reklam i en "golfbilaga" 

- synergi med Upplandsidrotten 

- kontakta Destination Uppsala 

 

Kommittén för kommunikation & Marknad tar tag ansvar för det fortsatta arbetet. 

 

5. Rapport från klustermöte 24 maj 

Mötet genomfördes på Öregrunds GK med repr. från Hallstaviks GK, Norrtälje GK, Roslagens 

GK, Väddö GK, Älvklarleby GK och Öregrunds GK. 

Givande diskussioner om gemensamma aktuella frågor, bl.a. Friskvårdsbidrag, hantering av 

tjuvspel, samarbete i framtiden. Ser gärna ett nytt möte i höst. 

 

6. Framtida fråga 

Vad händer med distriktet när allt flera klubbar ingår i konstellationer typ GolfStar?  

  

7. Nästakommande möten 

 - Styrelsemöte 16 augusti 

-  Ordförandekonferens 17 augusti 

 

8. Mötets avslutande  

Ordf. förklarar mötet avslutat. 

 

Efter mötet vidtar golfspel. Segrare Maud Lindh 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Bo Thyselius   Reidar Andersson 

 

 


