
 
Protokoll styrelsemöte nr. 4  
 
Dag: torsdagen den 15 april 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 och Lena Lantz 
Frånvarande: Jakob Remon,  
 
1. Mötes öppnande  
Ordförande öppnande mötet  
 
2. Rapport från kommittéerna  
 
Kommunikation/Marknad Lena, Anders och Lennart 
 
Hemsidan är uppdaterad. 
Inget att rapportera för övrigt 
 
 
Bana – Miljö Olle 

Grönlunds GK kommer att certifiera sig och vi betalar 50% av kostnaden.  
Öregrunds GK kommer att starta upp arbetet med att uppdatera certifieringen 

Seniorer Björn och Jan 

Väntar på besked om tävlingsstart för seriespelet. Tävlingen den 18/5 kan flyttas till den 10/8. 
OM har flyttats på Öregrund från 11/5 till 7/9. 
Vi är beredda på att ställa in men målsättningen är att spela seriespel.  
Anmälda lag är fler än någonsin, 160 lag är anmälda.   
  

Tävling Martin   
 
SGF meddelar veckovis om vi får ha tävlingar och troligen blir det inga tävlingar i maj.  
Seriespelet ställs in den första omgången sen får vi se hur det blir under säsongen. 
De större utbildningar om regler mm bör ske fysiskt, då det är svårt med frågor när det sker digitalt. 
Uppstartsträffen bir på Upsala GK 
Vi meddelar när vi kan starta upp alla tävlingar, ingen tävling bör ligga ute på hemsidan under  
GIT tävling.  
 
Junior/Elit Jakob och Micke 
 
Inget just nu inga aktiviteter har lagt Summer Camp på is. 
 

 



 
 
Regler Stefan  

2 nya domare och 1 till är på gång som ska utbildas. 
Prov för distriktsdomarna kommer att ske i maj.  
 

Valberedningen Maud  
 
Tackade för att vi hade svarat valberedningen så snabbt att de kan börja sitt arbete.   

 
3. SM-veckan  
 
SM veckan 2021 ska gå i Örebro och om det inte blir någon SM-vecka i år då kommer Örebro att 
avstår att arrangera tävlingen 2022 det innebär att Uppsala får tävlingen 2022. 
 
Hasse har skickat ut till de aktuella klubbarna om det förslag på spelplats och klasser. Inväntar svar 
om det 
 
4. UGF Vårårsmöte 2021 
Lördagen den 17:e april, mötet sker digitalt.  
28 st är anmälda till mötet.  
Hasse, Lena och Stefan är på plats på Stefans kontor i Uppsala. 

 
5. SGF Förbundsmöte 2021  
    Det blir digitala möten framöver. 

6. Hemsidan 
    En fråga kom om ”Försäljning av annonsplatser på hemsidan” men det ska vi inte göra i dagsläget. 
 
7. Övrigt 
     
  Anders rapporterade från Eckerölinjen/touren.  
- Pga SGF:s rekommendationer att inte spela tävling tom 23 maj har några klubbar hoppat av. 
   De klubbar som har tagit över tävlingen är: Upsala GK, Burvik GK, Wattholma GK och Hallstavik GK. 
- Stefan skriver regler gällande olika tees vid uppnådd ålder av 75 år.  
- Martin jobbar med tävlingsbestämmelserna. 
- Det är planerat Finalspel 28 - 29 aug på Åland är fortfarande aktuellt.  
 

  Janne informerade om att vi har fått 53 696 kr från SISU 
 

8. Nästa möte 

   Torsdagen den 6 maj kl. 19:00 digitalt 
   Styrelsemöte med golf fredagen den 28 maj på Arninge golfklubb 



 
 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Lena Lantz    Hasse Andersson 

Sekreterare    Ordförande 

 


