
 
  
 
Agenda styrelsemöte 
 
Dag: torsdagen den 16 juni. 2022 
Tid: kl. 09:00 -12:00 
Plats: Arninge GK 
Närvarande: Hasse Andersson, Björn Frånlund, Helen Schönbeck, Jan Östman, Isa Lindblad, Anders 
Lindblad, Maud Lindh och Olle Rosenberg 
  

1. Hasse öppnade mötet 
2. Inget färdigt protokoll att gå igenom från föregående möte 
3. Vad gäller ordförandekonferensen 2022, så var 15st ordföranden med till Åland. Workshops 

uppskattades jämfört med tidigare års statistikgenomgångar. Alla fick presentera sig och sina 
banor. Grupparbeten med olika fall genomfördes. Alla planerade fall hanns dock ej med då 
engagemanget var stort där enskilda fall som togs upp genererade diskussioner om andra 
problem som existerade på klubbarna. Det kändes viktigare att arbeta igenom dessa 
påbörjade fall än att forcera till nästa. På kvällen var det en gemensam middag. Följande dag 
spelades golf på slottsbanan. Deltagarna verkade nöjda, och det verkar finnas intresse av att 
fortsätta med den här typen av arrangemang. Det skall dock skickas ut enkät för att få reda 
på mer synpunkter.  

4. Valberedningen- Maud tog upp ordförandefrågan (och vilka egenskaper denne bör ha) och 
ersättare till Stefan samt utvärdering av styrelsearbetet.   
 Det finns en kandidat som ersättare för Hasse,och två möjliga kandidater som 
ersättare för Stefan.     
  Enkäten visade att mötestider varit bra men att pandemin påverkat aktiviteterna. 
Närvaro på möten togs upp, och att man ej skall ta ett uppdrag om man ej kan närvara. Stort 
problem att vissa i styrelsen inte svarar på enkäten. De flesta anser att styrelsemedlemmarna 
respekterar varandras arbete och att styrelsemedlemmarnas kompetens utnyttjas för 
respektive område. Nöjdhet med egna insatsen är väl skaplig, men att det funnits svårigheter 
för vissa att vara med på kvällstid eller pga reslängd.  

5. Rapport från kommittéerna  
i. Kommunikation/Marknad Helen, Anders och Lennart – Helen har lagt ut om 

SM-veckan och kontakt med Martin om ny hemsida. Inga möten har hållits 
sedan förra mötet. Verksamhetsplan skall läggas ut på hemsidan. Anders 
berättade om statistik från FB och hemsidan. Få som gillar händelserna på 
FB. Mer marknadsföring? På hemsidan skall endast korrekt och uppdaterad 
info finnas. Info från Riksidrottsförbundet tar ej upp sm-golfveckan. 

1. EL/UGF tour – Ungefär samma antal deltagare som förra året till nu. 
Ett par tävlingar återstår dock, så antalet kan komma att överstiga 
förra året. Anders har informerat vinnarna om tävlingen på Åland 
och arrangemanget där. Enligt Björn så kan det vara så att i 
framtiden kanske är så att färre tävlar och att det kanske inte finns 
något utrymme för UGF att arrangera denna typ av arrangemang då 
deltagarantalet inte blir så stort. Kanske hitta andra kanaler för 
marknadsföring än stora tävlingar. Förslag pm att UGF tipsa vad som 
händer inom Upplands golf, kan vara vad som helst. Tidigare fanns 
golf i Uppland som man kunde kolla vad som fanns på klubbarna 
(tävlingar mm). Förslag att UGF ger ut motsvarande kalender fast på 
nätet.  



 
ii. Bana – Miljö Olle – Inget att rapportera. Banpersonal fullt upp under 

spelsäsongen, så aktiviteterna ligger nere. Koordinerande och stöttande roll 
mot klubbarna. 

iii. Seniorer Björn och Jan – Stor verksamhet. Förvalta seniorkommiténs arbete 
med tävlingarna. Seriespelet rullar på utan marknadsföring. Även här 
stöttande roll. Banorna lite dåliga fortfarande. Ett antal tävlingar har 
genomförts med gott deltagarantal. GIT-verktyget funkar bra. 
Belöningstävlingen (någon som gjort något bra inom seniorverksamheten) 
var i år på Sundsta.  

iv. Tävling Martin Gavelin - Frånvarande 
v. Junior/Elit Jakob och Micke - Frånvarande 

6. Övrigt       
 Vi måste ta fram verksamhetsplan- 2023 för varje område och som vi kan diskutera på 
nästa möte i augusti.     
 Ekonomin är god enligt Janne.    
 Diskussion om UGF:s roll i förhållande till SGF. Kanske UGF skall ha färre områden och 
mer förvaltning.  

7. 11:00 SM-veckan 2022 / Ulf & Reidar – Anmälningsbilden har inte sett så bra ut, men det är 
generellt så på samtliga tävlingar. Ca  1456 st anmälda, så ca 300 000 kr mindre in än 
förväntat (budgeten var baserad på 1800 st spelande). Dock trillar efteranmälningar in. Besök 
på deltagande klubbar. Informationsmaterial mm har levererats till klubbarna. Plakett som 
tack till deltagande klubbar tas med till klubbarna av Uffe och Reidar. Plats 1-3 får medaljer. 
Material fraktas från en del av klubbarna som är färdiga till en annan förutbestämd klubb. De 
får peggar inför tävlingen, inget annat från UGF. Prisbordet håller på att arrangeras. 
Utlottning på scorekorten för att få deltagarna att stanna kvar till prisutdelningen. Klubbarna 
är positiva att de blivit utvalda till tävlingarna. Nu sätts en supportgrupp ihop för att hålla på 
med GIT. UGF står för vandringspokal till D75, och det bör vara något robust som ej går 
sönder. Uffe och Reidar ordnar priset. Vandringspriset tas med till tävlingen av föregående 
vinnare på något sätt. Ingen app har färdigställts. Uffe och Reidar gör ett utskick till årets 
spelare för Stockholms GDFs för att informera om SM.veckan 2023. SGF har inte riktigt levt 
upp till vad som utlovats. Maria och … från SGDF var med och lyssnade och tog del av info 
inför deras SM-arrangemang 2023.  
 
 
Sekreterare 16/6 -22 
Olle Rosenberg 

 


