
 
Protokoll styrelsemöte nr. 5  
 
Dag: torsdagen den 6 maj 2021 
Tid: kl. 19:00   
Plats: Digitalt  
 
Deltagare: Hasse Andersson, Martin Gavelin, Jan Östman, Björn Frånlund, Stefan Ståhl, Maud Lindh, 
Anders Lindblad, Mikael Svensson, Olle Rosenberg, Jakob Remon och Reidar Andersson 
Frånvarande:, Lena Lantz 
 
1. Mötes öppnande  
Ordförande öppnande mötet  

2. SM-veckan  

Reidar och Ulf har haft möte med Destination Uppsala.  
SM-appen under utveckling. SGF jobbar med SM-loggan.  
Spelplatser: Öregrund byts mot Friiberghs GK. H60 flyttas till Roslagens GK Norrtälje, 2 generationer 
120+ flyttas till Grönlunds GK. SM i footgolf spelas på Olandsbygdens GK. 
SGF står för startkit och funktionärskläder. Martin/Stefan återkommer till Reidar med prel. behov. 
Reidar kollar upp förutsättningarna kring appen och presenterar på nästa möte. 
 
3. Rapport från kommittéerna  
 
Kommunikation/Marknad Lena, Anders och Lennart 
 
Inget att rapportera. 
 
Bana – Miljö Olle 
 
Möte inplanerat 19:e maj. 
Inget att rapportera för övrigt 
 

Seniorer Björn och Jan 

1:a omgången av seriespelet inställt och planerat om tävlingsupplägget för OM och seriespelet pga 
coronaläget. Inväntar besked om när vi kan starta igång tävlingsverksamheter men stänger 
anmälningarna för seniorernas seriespel. 

Tävling Martin   
 
Tävlingsverksamheten är tills vidare inställt tills SGF släpper på restriktionerna. Vi kommer då planera 
om tävlingskalendern och då ta ett beslut om hur många omgångar som kommer att spelas (samt 
datum).  
SGF har lagt ut ett förslag på framtida arrangörsersättningar för förbundstävlingar för att få in 
synpunkter. Beslut om detta kommer att tas på näsa FM. 

 
 



 
Junior/Elit Jakob och Micke 

 

Planerar köra vidare med Raider Kopp och Upplands juniortour. 

Inget övrigt att rapportera 

 
Regler Stefan  

Distriktdomarprovet genomfört. Alla klarade sig. Vi har fått in ytterligare en person från Burviks GK 
som är intresserad att bli distriktsdomare. 

Valberedningen Maud  
 
Valberedningen kommer att redovisa resultatet från årets enkät vid nästa möte.  

4. Medlemsavgift till UGF 
Beslut att ligga kvar med samma avgifter som förra året då vi sänkte avgiften för seniorer från 19:- till 
10:-, oförändrad avgift för juniorer 10:- samt ingen avgift för miniorer. 

5. Övrigt 
     
*Anders rapporterade från Eckerölinjen/touren.  
Flyttat datumet för första kvaltävlingen till den 13 juni.  
Janne har tagit fram inbjudan och affischer som skickas ut till klubbarna inom kort. 

*UGF kommer inte att söka för kompensationsstöd för 2021. 

* Hasse har haft möte med SGF gällande framtida juniorsatsningen samt idrottskonsulterna. SGF 
jobbar mot klubbarna för fortsatt satsning på juniorer och med hjälp av idrottskonsulterna driva 
utvecklingen av golfens idrottsdel och arbeta med att flytta fokus från spel mot idrott.  

8. Nästa möte 

Styrelsemöte med golf fredagen den 28 maj på Arninge golfklubb med mötesstart kl 9, därefter lunch 
och golf 12.30. Vi kommer att få besök av SGDF där de kommer att presentera sin 
organisationsförändring. 

 

Vid protokollet 

 

 

Martin Gavelin   Hasse Andersson 

TF. Sekreterare   Ordförande 

 


