
 

PROTOKOLL 

Upptaktsmöte UGF den 20 januari 2022  

Närvarande: 

Ordf. Hasse A 

Anders L, Björn F, Olle R, Stefan S, Martin G, Reidar A, Mikael S, Maud L, Jan Ö, Helén S 

Frånvarande: 

Jakob R 

Vid protokollet: 

Helén Schönbäck 

SM-veckan 2022 – Reidar A 

Domare utses till senast mitten av februari, 

UGFs styrelse utser representanter till tävlingarna . 

Appen är klar vecka 16 och som SGF helt ansvarar för, ingen kostnad för UGF 

UGF tar fram avtal mellan UGF och klubbarna 

Vad gäller kläder så har vi budgeterat för ett visst antal personer och inget annat. Domare har 

sina domarkläder och inte reklamkläder. 

Vi har en reservbana, Söderby, kan hända att vi behöver en till. Vi undersöker detta. 

Avtal med hotell är på gång, avtalstexten är klar. 

Partnersskapsarbetet har påbörjats. 

Diskussion angående rättighetspengar från Destination Uppsala. 

Enligt SGF får vi besked om  prispengar till de olika tävlingarna i slutet av nästa vecka. Se 

presentation i bilagd fil. 

Marknadskommittén – Helén S 

3 nya personer har anslutit till marknadskommittén 2022. Dessa är Jonna Hallberg (Vassunda), 

Johan Diadora (Wattholma) och Harry Nilsson (Johannesberg Golf). Information om 

utvecklingen i arbetsprocessen informeras till styrelsen och projektgruppen (RA, UP) under 

tid. Nya hemsidan är under utveckling och förslaget presenteras till styrelsen. Beslut togs att 

alla kommittéer sköter sina egna flikar på hemsidan som tidigare med egen inloggning. 



 

Det beslutades att Helén ber Lennart att rensa bort gammal information som ligger på 

hemsidan.  

Årsplanering – Hasse A 

Det beslutades att samtliga styrelsemedlemmar ska informera ordförande i god tid innan 

planerat möte i den händelse en styrelsemedlem inte kan delta på mötet. 

Restriktioner Corona – Hasse A 

Kommittéerna kommer inte att göra några förändringar i sin planering inför kommande 

säsong. Beslut togs att vi följer FHMs och SGFs riktlinjer. 

Verksamhetsberättlese – Hasse A 

För de kommittéer som inte inkommit med sina verksamhetsplaner för 2021 ombads att 

snarast skicka dessa till ordförande Hasse A. 

Tävlingsutbyte 2022 – Martin G 

Det beslutades att Martin tillhandahåller länken för tävlingsutbyte för 2022 som skickas till 

Hasse A som sedermera mailar ut desamma till klubbarna. 

Eckerö Linjen Tour 2022 – Anders L 

Anders väntar på tävlingsbestämmelserna och regler för anmälan till Touren -22. Vi erbjuder 

5 spelplatser och kommer att marknadsföras under februari -22. Martin G tillhandahåller 

nödvändig information kring tävlingsbestämmelser/-regler och väntas vara klart senast 23 

januari. Martin G skickar informationen till Anders L. 

Ekonomi – Jan Ö 

Det beslutades att inte lägga in kläder/-bollar på lagerkonto. Jan redogjorde för BR/-RR utan 

invändningar från styrelsen. 

Utbildning 2022 

Martin G och Stefan S presenterar plan för utbildning (tävling/-regler) till klubbarna. Fråga 

uppstod kring debiteringen och det föreslogs att styrelsen budgeterar för detta. Inför SM-

veckan utbildas klubbarna utan kostnad. Planeras att få till större utbildningsgrupper för att 

effektivisera utbildningen med fördel på Arena Hotell, Uppsala – UGF bekostar detta. 

Valberedningen – Maud L 

Maud meddelade att valberedningens nästa möte sker den 2 februari -22.  

Nästa styrelsemöte: 17 februari -22 Hasse A kallar med tid och plats 


