
 

 

Protokoll 2022-03-17 Upplands Golfförbund 
  

Tid 18:00 
Plats Arenahotellet Uppsala 

 
Närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej närvarande 

Hasse Andersson, ordförande  

Stefan Ståhl vice ordförande 

Martin Gavelin 

Micke Nilsson 

Helen 

Jan Östman 

Anders 

Isa 

Björn 

 

Jakob 

Olle 

Kenneth 
  

§ 1 Öppnande Hasse öppnar mötet 

 
§ 2 Dagordning Dagordningen godkändes. 

 
§ 3 Föregående 

protokoll 

 

Protokollet granskades och godkändes. 

§4 Val av sekreterare Stefan Ståhl 

 
§ 5 Vårårsmöte Påminnelse utskickad till klubbarna. Bengtsson SGF kommer att prata 

Jan-Peder Nordstedt tillfrågad som ordförande. 

Möteshandlingar utskickade inför mötet. 

Val av revisorer sker under mötet. 

Jan Östman presenterar årsredovisning ekonomi på mötet. 

Val till förbundsmötet. 

 
§ 6 SM Veckan 2022 Reidar Andersson deltog via telefon. 

Hinder som är identifierade: Inga som presenterades. 

Länkar ska publiceras av Martin under V11 

Möten genomförda 8/3 med green-ansvariga. Isbeläggningar på flera av 

distriktets banor. 

Mån-Tis V12 genomförs möten med klubbarnas TL. 

Grönlund har en fråga inför det mötet. 

Ekonomi (budget) redovisas inte då Ulf är i Spanien. 

Öppningsceremoni inställt. 

Appen är försenad. Beräknas till V16 eller 17. Orsak okänd. 

Ulf tillfrågas om att delta på möte hos Johannesber torsdag V12 Helen 

skickar förfrågan. 

Diskuterade (avtal) kontrakt med klubbarna finns färdiga. Beslut är att 

avvakta detta. 

Jan Östman: Anmälningsavgifter har börjat komma in. 

Inget nytt angående sponsorer på detta möte. 
§ 7 Rapport från 

kommittéer  
Kommunikation: 

Kommittén är utökad, totalt 7 st. 



 

Anders, Lennart Nyberg, Jonna, Harry Nilsson, Johan och Helen. 

Lena Lantz står kvar som kontaktperson i GIT. Martin justerar detta. 

Jan Östman efterfrågar access för att kunna justera kontaktpersoner. 

Beslut: Martin tilldelar behörighet till Jan Östman samt att Martin går 

igenom och reviderar vid behov. 

 

Kontaktadress på hemsida ändras till Helen. 

 

Martin tar fram en mailadress för Björn angående senior. 

 

Helen uppdaterar och kompletterar protokollen på hemsidan. 

 

Ny hemsida. 

 

Miljö: 

Ej närvarande 

 

Senior: 

Inväntar anmälan angående seriespel. 

 

Tävling: 

Inväntar anmälan angående seriespel. 

Behov av utbildningar finns. Martin bokar upp det med aktuella klubbar. 

 

Junior/Elit: 

Jobbar enligt plan. Två tävlingar där datum behöver justeras. 

 

Regler: 

Tävlingsschema, domare tillsatta på alla utom en tävling. 

DD provet utskickat. 

Komplettering av kläder. 

Diskussion pågår angående hantering domare som ej tar tävlingar. 

 

Ekonomi: 

UGF har nu tre konton. 

GIT, Seniorgolfen, UGFs eget konto. 

Nytt bokföringsprogram Visma Cloud-lösning. 

GIT mail, testutskick. 

 

Övrigt: 

Annonsering via Facebook, betalning via kort. 

Beslut: eget kort används. Kvitto till Jan Östman. 

 

Protokoll skickas till ordförande för kontrolläsning, därefter utskick 

styrelsen. 

 
§ 8 Beslut styrelse Utskick av mail angående aktiviteter ska bekräftas att dessa är mottagna och 

lästa. Mail som innehåller ”Allmän information” behöver ej besvaras. 
   

     


