
Protokoll nr 10 styrelsemöte 2020-10-08 

 

Plats: Upsala GK 

Tid: kl. 18:00 

Deltagare: Hasse Andersson, Mikael Svensson, Martin Gavelin, Olle Rosenberg Jakob Ramon och 

Lena Lantz  

Adjungerad: Anders Lindblad och Reidar Andersson 

Frånvarande: Stefan Ståhl, Sören Ohlsson  

 

Ordförande öppnade mötet 

1. Statusrapport från varje kommitté 

 

Mikael: Har haft ett möte i tisdags och diskuterats stipendier för årets utdelning.  

Årets golfare: Madelene Sahlström.  

Stipendier till årets Juniorledare:  Anders Strand från Wattholma 

Kåbo stipendiet delas ut till två ledare från Sigtuna,  

Vill kopiera Sthlms GF med en broschyr som berättar vad vi gör och när det sker.  

 

Martin: Årets tävlingsverksamhet är klar och alla medaljer har delats ut.  

Var i Sthlm och fått alla tävlingar för Uppland 2021. Mer information kommer och det blir ett 

digitalt möte där all information om tävlingarna i Uppland kommer att lämnas till klubbarna.  

 

Olle, informerade om mötet med SGF och Länsstyrelsen, gällande hållbarhets löftet, som 

innebär att klubbarna gynnar biologisk mångfald. 

 

Anders: Klubbkommittén  

Eckerö linjen och UGF Master är uppskjutet till 2021 med samma upplägg som planeringen 

var inför 2020.  

Nytt förslag är att Ordförande konferens är redan i början av juni och med samma upplägg 

som det var tänkt i höstas, med konferens på Eckerö båten, middag och övernattning ev på 

Pommern och spel på Ålands GK slottsbanan. Förslaget ska tas upp på höstmötet.  

 

2. Rapport från Valberedningen 

Ett förslag till ledamöter har skickats ut för information.   

 

3. Höstmötet 2020 

Det kommer att vara två möten vid samma tillfälle. Både vårårsmöte och höstmöte.  

Med två separata protokoll.  

Per Forsberg Blavier från Sthlm GF och berätta om deras verksamhet.  

 

a) motion till höstmötet 

En motion har inkommit från Einar Brekkan, gällande att UGF gör en motion till SGF gällande 

de avgifter som har debiterats klubbarna.  



Vi tar upp motionen på mötet och mötet får bestämma vad som ska ske.  

 

 

4. SM veckan 2022 

Reidar informerade om mötet med Ulf Pettersson. Ulf och Reidar har träffats och börjat 

spåna om SM veckan. Ca 1000 spelare kan det bli. Vilka aktiviteter ska vi hitta på för golfarna 

med närstående. Invigningsfest? UKK eller slottet? Avslutningsaktivitet? Rundturer med 

trevliga aktiviteter. 

Sponsorer? Göra en folder men det mesta bör vara digitalt. Reidar har varit i kontakt med 

Mattias Resare från SGF. Bra att vi redan nu drar igång planeringen. SGF vill satsa på detta, 

Uppland ska vara något alldeles extra för deltagarna. Även få med andra klubbar och prata 

ihop sig med hotellägare mm. Mattias vill träffa Reidar så fort som möjligt för att diskutera 

nästa steg. Diskussion om logotyp göra en ny, en egen app och facebook.  

Reidar önskar en grupp med personer som kan vara med på en brainstorming för att komma 

vidare med aktiviteter.   

 

5. Möte med Stockholms GDF 

Detta möte är ett förmöte inför mötet med SGF 22 okt, Hasse återkommer med rapport från 

mötet.   

 

6. Möte med SGF 22 okt 

Hasse kan inte delta, Stefan Ståhl och Martin Gavelin representerar UGF. 

 

7. Övriga frågor 

a. Golftinget 

Frågan om alla våra överenskommelser vi har i Uppland, kommer det att tas upp på 

Golftinget. Vi förtydligar våra överenskommelser textmässigt, då det är otydligt formulerat 

och informera alla klubbar. Martin går igenom de olika listorna och kommer med ett förslag 

till revidering.  Mikael ser över junior och elit. 

Förslaget tas upp på ett ordförandemöte i vår.  

 

 

8. Nästa möte: Höstmöte 15 okt kl. 19:00  

Styrelsemöte 19 nov. kl. 18:00 

 

 

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Hasse Andersson   Lena Lantz 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 



 


