
 

Styrelsemöte nr 5, 2019-06-14 

Dag:  Fredag 2019-06-14 

Tid.   Kl. 08:00 – 10:45 

Plats: Västerås GK 

Närvarande: Reidar Andersson, Kenneth Turban, Martin Gavelin, Stefan Ståhl, Maud Lind, Sören 

Ohlsson, Jan Östman, Hans Andersson, Stig Upplands Idrottsförbund 

Agenda: 

1. Mötets öppnande 
Ordf. Reidar A förklarar mötet öppnat. 
 

2. UGF-Master, en summering 

Hasse redogjorde för hur kvaltävlingarna till UGF Masters finalen avlöpte. 190 par anmälda 

och 178 par spelade. Lite dålig representation från några klubbar. Intäkt till UGF 71 200. 

3. Genomgång från klubbarna angående behov av klubbrådgivarn från SGF. 

Den samlade bilden efter kontakt med klubbarna angående SGFs klubbrådgivare var att 

varken de små eller stora klubbarna såg något behov. De små ansåg att det som 

klubbrådgivarna kom med inte berörde deras vardag och de stora tycker att de själva har den 

kunskap och kompetens som är minst lika bra som det som klubbrådgivarna kan erbjuda. 

4. Ordförandekonferensen i augusti, upplägg och frågeställningar 

Reidar gick igenom upplägget på Ordförandekonferensen som i år kommer gå av stapeln på 

Olandsbygdens GK den 16aug. Där kommer deltagarna av få en chans att prova på footgolf 

och bekanta sig med vad fotbollsgolf innebär.  

a. Några andra punkter som kommer att avhandlas: 

i. Klubbrådgivarnas roll 

ii. 50/50 projektet  

iii. Affärsutveckling av klubbarna 

iv. Medlemsutveckling 

v. Tourtävlingar i Uppland 

5. Rapport från kommittéerna 

Tävling: Tävlingsverksamheten fortlöpte och fungerar bra, förutom damernas matchspel 

Regel:Det är svårt att få folk att ställa upp. Uppland har nu 3 förbundsdomare klara. 

Senior: Inga problem fungerar som det skall  

Marknad och Kommunikation: Tack till alla som hjälpte till med UGF Masters!! Mycket bra 

jobb 

6. Kvartalsrapport 

Reidar presenterade det aktuella resultatet. 

7. Eventuella Tourtävlingar 2021-2025 i Uppland, lägesrapport (stjärnmärkt) 



 

Reidar gick igenom de diskussioner som förs angående placering av ett antal olika 

tourtävlingar som SGF vill placera i Uppland. Reidar kommer att presentera detta på 

ordförandekonferensen för att få klubbarnas gondkännande. 

8. Samarbete med Upplands Idrottsförbund, Stig Bernsten ger en lägesrapport om vad han gör 

och har gjort. Därefter en plan hur vi tillsammans skall stärka den idrottsliga verksamheten. 

Stig redovisar omfattningen på klubbarnas aktivitetsstöd. 

9. Övriga frågor 

Valberedningen presenterade sitt förslag på ny styrelse som kommer arr läggas fram på 

höstårsmötet. En viktig del i valberedningens arbete har varit att få med ett antal kvinnor till 

styrelsen. 

10. Mötets avslutande  

Reidar förklarar mötet avslutat 

11. GOLF: 

a. På en svårspelad bana gjorde Stefan Ståhl mycket bra insats och vann. Stort Grattis!! 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

        Hasse Andersson   Reidar Andersson 


