
 

Styrelsemöte nr 12  

 

Dag:  torsdag 2020-11-19 

Tid.   Kl. 19:30 – 21:00 

Plats:  Digitalt 

Närvarande: Hasse Andersson, Martin Gavelin, Lena Lantz, Olle Rosenberg, Mikael Svensson och 

Jakob Remon, Björn Frånlund, Stefan Ståhl, 

 

Adjungerande: Maud Lindh, Isa Lindblad, Jan Östman och Anders Lindblad 

 

Protokoll  

1. Mötets öppnande 
Ordf. Hans Andersson förklarar mötet öppnat. 
 

2. Rapport från kommittéerna 

Tävling: Martin Gavelin. 

- Förslaget om tävlingsprogrammet är i det närmaste klart, väntar in besked från några 

klubbar gällande förbundstävlingar därefter läggs seriespelet.   

- Martin och Stefan ser över tävlingsbestämmelserna och anpassar dess till 2021, samt kollar 

med klubbarna. 

 

Junior: Mikael Svensson 

- Det är lugnt just nu, har möten gällande nya tävlingsvarianter får se vad det blir. 

- Vi ska uppdatera hemsidan med aktuell information.   

- Maria Roos hoppar av som tjejansvarig och vi söker en ny som kan ta över.  

 

Seniorer: Björn Frånlund  

- Tävlingsprogrammet är i det närmaste klart.  

 

Regler och HCP:   

- SGF:s domarutbildning har ställts in och nytt förslag är att den blir av i januari 

- Domarträffen har också flyttats till januari  

 

Marknad och kommunikation: Lena Lantz 

- Informerade om samarbetsavtalet mellan Eckerölinjen och UGF fortsätter 2021.  

   Vi planerar för både ordförandekonferens och tävling under 2021. 

 

Miljö Olle Rosenberg 

- Tyvärr så har det inte hänt så mycket med de klubbar som jobbar med GEO-certifieringen 



 

men vi hoppas att de kommer igång till våren igen. 

 

 

Ekonomi: Jan Östman  

- Ekonomin är fortsatt bra. 

 

3. Rapport från SGF och SGDF mötet 

- Stefan och Martin representerade UGF vid SGDF-mötet som var tillsammans med 

Stockholmsdistriktet.  

- SGF vill prioritera 4 områden bl.a. samarbete i GIT, organisation och nya stadgar, 

jämställdhet och inkludering, generella tillämpningar. Paragolf och bättre spelupplevelse, 

översyn av träningsutbildningen tillsammans med PGA samt rekrytera och behålla 

Elitspelare. Diskussion fortsätter med distrikten och SGF. 

- 2022 kommer ett nytt program för Klubbutveckling, ett helhetskoncept.  

- En kommentar från Stefan och Martin att det är bra att ha möten med Stockholm och 

fortsätta att utveckla det.  

 

4. Budget 2021 

- 100 tkr avsätts till SM-veckan, det behövs till möten, trycksaker mm.  

 

5. Reflexioner Höstårsmötet 2020 

a. Motion till Höstårsmötet 

- Ingen motion inkom till höstårsmötet, Einar Brekkan meddelade att han hade en 

motion till mötet, men ingen motion var inlämnad.  

b. Konstituerande av styrelse (se separat protokoll) 

 

6. SM Veckan 2022 

- Reidar har startat arbetet med att sätta ihop olika arbetsgrupper inför SM-veckan.  

Bl.a. har en idégrupp bildats, Sponsorer kommer Reidar att be Christer Schenholm ansvara 

för.  

- Ett uppstartsmöte är planerad till den 2 dec. på Arlanda Stad.  

- Tveksamt om det blir någon SM-vecka i Örebro 2021, beslut tas senast i mars 2021. 

 

7. Möte med SGF 20 nov 

- Förbundsmötet ska se digitalt och ekonomin är en stor punkt.  

referat från mötet kommer på nästa möte 

 

8. Övriga frågor 

a. Jullunch 

- Flyttad till i vår och då med konferens på Eckerö Linjen  

b. Översyn av Överenskommelserna på hemsidan 

- Martin, Micke och Hasse ser över våra överenskommelser som finns på hemsidan 



 

c. Eckerö Linjen /UGF tour 

- Planeringen fortsätter för 2021 enligt samma upplägg som för 2020, men kan ev. 

förändras beroende på hur pandemin på verkar oss.   

d. Ordförandemöte juni 2021 

- Ordförandekonferensen är flyttad till juni 2021, fredag/lördag.  

 

9. Mötets avslutande    

 

10. Nästa möte 

 10 dec kl. 19:00,  

 

11. Mötets avslutande  

Hasse förklarar mötet avslutat 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

         

Lena Lantz   Hasse Andersson 

            Ordförande 


