
Protokoll nr 7 styrelsemöte 2020-05-07 

 

Plats: via Skype/telefon 

Tid: kl. 19:00 

Deltagare: Hasse Andersson, Mikael Svensson, Martin Gavelin, Sören Ohlsson, Jan Östman och Lena 

Lantz  

Frånvarande: Stefan Ståhl, Olle Rosenberg och Jakob Ramon  

 

Ordförande öppnade mötet 

1. Statusrapport från varje kommitté 

 

Anders: Klubbkommittén  

Eckerö linjen är inställd till 15 juni. Ålands Golfklubb vet att det blir uppskjutet. 

Ordförande konferensen ligger kvar än så länge.  

Hallstavik allt är inställt och banan är väldigt fin 

 

Janne: Ekonomirapport, Vi har fått bidrag från SDF på 52 700 kr något som är väldigt 

välkommet.  

 

Sören: Seniorkommittén, inget nytt väntar på SGF:s rekommendationer för seriespel till 

hösten.  

 

Mikael: Junior och elit, Juniortävlingar får anordnas och det kommer att anordnas en 

Upplands Junior Tourtävling med 5 st deltävlingar. Mike skickar ut ett mejl till alla 

juniorledare och klubbar i Uppland. 

Ryder Cup planeras som vanligt i år.   

 

Martin: Tävling, Det är många klubbar som inte har meddelat om de vill vara med i Upplands 

greenfee överenskommelse. Hasse skickar ut ett nytt mejl.  

Det har varit tekniska problem med Introduktionskorten men det ska vara åtgärdat nu.  

Ang. seriespelet så om SGF lättar på sina rekommendationer då ska vi försöka få in 3 

spelomgångar efter semestern.  

 

Lena: Klubbkommittén, Ordförandekonferensen som är planerad till 14-15 aug och skulle gå 

till Åland, bör flyttas till nästa år.  

Beslut att vi flyttar konferensen till 2021.  

Hasse kontaktar Anders som får kontakta Eckerö Linjen om vårt beslut.  

Förslag att ordförandekonferensen anordnas på Johannesbergs GK någon gång i höst. 

 

Hasse: Fått från alla klubbar att det är ett oerhört stort uppsving på golfen, många har 

problem att få ut greenfeegäster eftersom det är stort tryck på banan.  

 

Konferensdagen som är planerad den 12 juni kommer att vara på Öregrunds GK.  



Konferensen startar 8:30 fram till 11:30 därefter en kort lunch och spel från 12:20 

Programmet för de 3 timmarna är dels att Valberedningen ska presentera sitt förslag.  

Lena Lindström och Annika Lundgren från SGF kommer och pratar om samarbete.  

Är det någon som vill ha upp någon punkt så mejla det till Hasse direkt.  

 

 

2. Inga övriga frågor 

 

 

3. Nästa möte: fredagen den 12 juni kl. 8:30 

 

 

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Hasse Andersson   Lena Lantz 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 


