
Protokoll nr 6 styrelsemöte 2020-04-16 

 

Plats: via telefon 

Tid: kl. 19:00 

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

Rosenberg, Lennart Nyberg, Jakob Ramon Anders Lindblad, Isa Lindblad, Maud Lindh och Lena Lantz 

Frånvarande: Stefan Ståhl 

 

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, Underlag för ekonomin är utskickad till alla för information.  

 

Sören: Seniorkommittén planerar för seriespel efter sommaren, vi avvaktar tillsvidare.  

Socialgolf spelas i Älvkarleby och Arlanda Stad, Hallstavik 

 

Isa: Inget speciellt 

 

Maud:  

Valberedningen kommer att skicka ut en enkät och fråga om vi i styrelsen vill jobba kvar 

 

Har frågor om det nya hcp-systemet. Martin svarade:  

HCP-systemet 

En del buggar och fel i systemet, Martin: Inga större problem ca 3% har råkat ut för någon 

typ av strul. 0,3 – 0,4 i hcp systemet. Nu har de kört om systemet och förhoppningsvis ska 

det fungera lite bättre. Hasse säger: att många förstår inte hur det fungerar,  

Maud: fråga om olika poäng -  

Grunden i det nya systemet är bruttoscore registrering och inte poäng.  

 

Martin: Tävling 

Ligger lågt på tävlingssidan, och när det kör igång igen då tar jag fram ett nytt förslag på 

upplägg på tävlingarna. 

 

Övriga större tävlingar har ingen hört något om, tveksamt om det blir något EM i år.  

 

Jakob: Vårmatchen mot Västmanland flyttas till maj – juni okej för alla parter.  

Lektionerna börjar komma igång, fullbokat på banan och många greenfeegäster.  

 



Olle: Miljökommittén ligger lågt. Wattholma öppnade på långfredagen med många gäster, all 

officiell verksamhet är nedlagd.  

 

Micke: Juniorkommittén har ställt in allt till 30 juni, förutom elit och talanggrupperna, tävling 

för 12 – 18 personer som samlas utomhus.  

 

Hasse:  

Kontakt med många klubbar, men tyvärr ints så många greenfee gäster. Kul att folk nyttjar 

sitt medlemskap. 

Ang. UGF:s introduktionskort, det är ett kort en klubb inte kan säga nej till om man är med i 

UGF, det ingår i överenskommelsen. Arlanda Stad kan inte säga nej. Hasse pratar med dem.  

 

Lena:  

Öregrund öppnade rekordtidigt den 9 april, har fått många nya medlemmar men inte så 

många greenfeegäster, ser tiden an.  

 

 

2. Övriga frågor: 

Micke: Hur ska vi agera för UGF som vi ska åka och hälsa på? Ring och prata med klubbarna 

och hör om de vill att vi kommer. Vi avvaktar tillsvidare 

 

Anders: Sista dag för anmälan till ordförande konferensen? Vi avvaktar en månad till. 

 

Styrelsemöte den 12 juni? Beslut det mötet kvarstår. 

 

 

3. Beslutspunkt: Nedsättning av medlemsavgift senior till UGF. 

Styrelsen beslutade att medlemsavgift 2020 för seniorer sänks från 19 kr till 10 kr för alla 

distriktets klubbar. Beslutet var enhälligt. 

 

 

4. Nästa möte: torsdagen den 7 maj kl. 19:00 

 

 

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Hasse Andersson   Lena Lantz 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 


