
 

Agenda Styrelsemöte  

Plast: Upsala GK 

Dag: torsdag, 2020-09-17 

Tid: kl. 18:00 

Vi inleder med mat Kl. 18:00  

 

1. Mötets öppnande 

2. Rapport från kommittéerna 

3. Rapport från Valberedningen 

4. Höstårsmötet 2020 

5. SM Veckan 2022 

6. Möte med Stockholms GDF 

7. Möte med SGF 22okt 

8. Övriga frågor 

9. Mötets avslutande 

 

Välkomna! 

Hasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mötesprotokoll 2020-09-17 

 

Närvarande: 

Styrelsen: Hasse Andersson, Sören Ohlsson, Martin Gavelin, Mikael Svensson och Olle Rosenberg 

Valberedningen Maud Lindh. Revisor Kenneth Turban  

1. Mötets öppnande 

Hasse hälsade välkomna och presenterade dagens agenda. 

2. Rapport från kommittéerna 

 

Seniorkommittén: Förberedelse inför nästa säsong, då innevarande säsong blivit hämmad av 

rådande omständigheter. Plan för tävlingsverksamheten för seniorerna finns enligt Martin. 

 

Tävlingskommittén: DM är fullföljt och medaljer är beställda. Delas ut under höstårsmötet 

alternativt på respektive klubb. Seriespel pågår och speciellt H50 är stort i år. TKO-konferens 

för planering av tävling. 

 

Juniorkommittén: Inget Elit och talang i år. Hjälp från andra klubbar behövs med 1-2 pros. 

Rajder kopp har gått bra med många deltagande lag. Avslutning av juniortouren på lördag.  

Distriktsmatcher inställda först, men blir av i mindre skala med Stockholms GDF som 

arrangör på Lindö. 

En träff för tjejer har gjorts under säsongen.  

Kallelse till juniorträff 

 

Kommittén för bana och miljö: GEO-träff antagligen i början av oktober. Peter Edman har 

haft kontakt med Länsstyrelsen i Uppsala angående stöd för arbete med att arbeta för ökad 

biologisk mångfald. Förslag att bjuda in klubbarna till ett möte där Länsstyrelsen presenterar 

upplägget och hur klubbarna skall göra för att kunna vara med. 

 

3. Rapport från Valberedningen 

Förslag om att Hasse sitter kvar som ordförande även nästa år. Även omval av Martin, Micke 

och Stefan. 

För juridiska kommittén föreslås Daniel Svensson, Hasse, Martin och Stefan. 

Som revisor föreslås även under nästa år Kenneth Turban. 

Maud pratade om policydokument, nya idéer mm. Att ta vara på kunskapen av handigolf 

som finns vid Älvkarleby med info.  

 

4. Höstårsmötet 2020 

Bjuder in en representant från samtliga klubbar i distriktet, och detta skall äga rum på 

Söderby 15 okt. Ordföranden från Stockholms GDF är inbjuden för att berätta om 

organisationsförändring. De har två anställda på kansliet.  

Diskussion om struktur av organisation från SGF – medlemmar vs SGF – DF – klubbar. 

Funderingar på om information skall gå ut bredare vad UGF gör, vilken uppgift vi har. 



Jan-Peder Norstedt är tillfrågad om ordförandeskapet på mötet. 

Då golftinget ställts in tas frågor om tävlingar upp med klubbar enskilt.  

Utdelning av utmärkelser/stipendier sker på höstårsmötet då tinget är inställt. 

 

5. SM Veckan 2022 

Reidar Andersson och Ulf Pettersson håller i planeringen inför SM-veckan. Vi bör ha ett möte 

med dem så att vi är med redan från början. 

6. Möte med Stockholms GDF 

Få till ett möte med Stockholms GDF och diskutera ett senare möte med SGF, då ERFA-mötet 

i Gävle ställdes in. Prata med Per om hur dagen skall utföras. Eventuellt starta mötet med en 

golfrunda. Hasse tar tag i om, var och när mötet i sådana fall skall ske. 

7. Möte med SGF 22okt 

Se förberedelse i punkt 6. 

8. Övriga frågor 

Golftinget är inställt. 

Ca 3500 st fler medlemmar har tillkommit under sommaren.  

9. Mötets avslutande 

Nästa möte är den 8:e oktober på Upsala GK. 

 

Vid tangentbordet Olle Rosenberg 

 

 
 


