
 
 
 
Protokoll styrelsemöte nr 8, 2021 
 
Dag: torsdagen den 16 september 2021 
Tid: kl. 18:00   
Plats: Uppsala GK  
 
Deltagare: Hasse Andersson, Martin Gavelin, Jan Östman, Björn Frånlund, Jakob Remon, Anders 
Lindblad, Mikael Svensson, Olle Rosenberg. 
Deltog delvis: Maud Lindh, Helene Schönbäck 
Frånvarande: Stefan Ståhl, Lena Lantz 
 

1. Mötets öppnande, Hans 
Hans öppnade mötet och agendan justerades så att valberednings punkt tidigarelades. 

 
viii. Valberedningen, Lena 

Helene S introducerades och fick en beskrivning av det tilltänkta uppdraget i marknads 
kommittén. Maud L informerade om valberednings förslag till höstårsmötet. 
Omval på Hans, Jakob och Olle. Valberednings förslag till ersättare för Lena Lantz är 
Helen Schönbäck. 
 

2. Rapport från kommittéerna  
i. Ordförandemötet Åland, Hans 

Martin, Anders och Hans deltog. 10 klubbar deltog av 21. Positiv möte. 
Formatet uppskattades med gott om tid för diskussion. Negativt var det låga deltagandet 
samt att 5 klubbar inte ens svarat på inbjudan. 
 
 

ii. Kommunikation/Marknad, Anders  
Anders redogjorde för utfallet för EL/UGF tour 

Två enkäter har skickats ut. En till deltagarna i tävlingen, en till ordförande i klubbarna. 
Anders redogjorde för svaren från deltagarna. I stort mycket positivt. 
Deltagarantalet har dock nästan halverats 2021. Beroende delvis på att informationen om 
aktiviteten inte nått ut till klubbarnas medlemmar samt att tävlingen lanserades på så kort 
varsel i våras p.g.a. pandemin.  
Tydligt är att tävlingsdeltagarna vill att tävlingen körs även nästa år. 
Svaren på enkäten till klubbarnas ordförande redovisas vid nästa möte. 
 
 

iii. Bana – Miljö, Olle 
Ett möte avhållits på Grönlund. 
Grönlund GK är nu certifierat. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

iv.  Seniorer, Björn  
Säsongen avslutad, drygt 160 lag i 17 divisioner har genomfört 4 spelomgångar. 
5st OM tävlingar genomförda. Belöningen för 2019 (2020 inställd) kördes på Sparren GK. 
DM spelades för H60&H70 på Hallstaviks GK, Arlanda Stad GK härbärgerade D60&D70. 
Tyvärr saknade D75 erforderligt antal deltagare för att kunna genomföras. 
H75&H80 spelades på Grönlund GK. 
Säsongsavslutningen genomfördes 14 september på Uppsala GK med 108 deltagare. 
Noterbart är att deltagande i OM tävlingarna minskat, orsak tros vara det komprimerade 
programmet. Detta som ett resultat av att inga aktiviteter kunde genomföras i april och 
maj utan flyttades fram till sensommaren och hösten. 
 

v. Tävling, Martin 
En omgång av seriespelet kvar att genomföra (19/9). 
Martin deltager på TKO konferensen 9–10 oktober. 

 
vi. Junior/Elit Jakob och Micke 

2 Tourer genomförda, uppslutningen på tävlingarna har varit bra. 
Den önskade resursförstärkningen till tjejsatsningen är ej klar, namn finns. 
Kommittémöte planerad till senare delen av denna månad. 
 

vii. Regler, Stefan 
Ingen rapportering. 
 

3. SM-veckan 2022 
Reidar deltog ej. 
Jan rapporterade att den lovade ersättning från SGF inte ännu har kommit. 
Anders berättade att logotypen som även den utlovats från SGF ej är klar. 
 

4. UGF Höstårsmöte 2021, Hans 
Höstmötet avhålls på Söderby GK 14/10. 
Beslut togs att föreslå att till höstmötet om en återgång till avgifts nivån från 2019 (19kr). 
Gästtalare till mötet är ej klart. Jakob kollar med Jonny Eriksson. 
 

5. Hemsidan 
Behöver underhållas bättre. Hemsidan är vår officiella kanal och skall i första hand vara en 
faktabaserad informationsplattform.  
 

6. Övrigt 
Hans informerade om sitt deltagande i ERFA mötet i Gävle. 
Noterbart var att SGF planerar inom kort att ge distrikten möjlighet att använda distriktets 
klubbars medlemsregister (läs mejladresser) för centrala informationsutskick. 
Beslut togs att representationsersättning inte ges för någon form av alkohol. 
 

7.  Nästa möte 7 oktober digitalt. 

 

Vid protokollet 

Björn Frånlund    Hasse Andersson 

Seniorkommittén    Ordförande 


