
 
Protokoll styrelsemöte  
 
Dag: torsdagen den 22 september 2022 
Tid: kl. 18:00   
Plats: Upsala Gk  
 
Deltagare: Hasse Andersson, Jan Östman, Björn Frånlund, Stefan Ståhl, Olle Rosenberg, Maud Lind, 
Kenneth Turban, Jakob Remon, Martin Gavelin. 
 
Frånvarande Mikael Svensson, Helen Schönberg 
 
Inbjudna: Martin Söderberg, Ulf Pettersson 
 
1. Mötes öppnande  
    Ordförande Hans öppnande mötet.  
 
2. Genomgång av föregående protokoll. 
     Lämnades utan kommentarer. 
 
3. Valberedning 
     Maud Lind kommer ej att närvara vid årsmötet, Kenneth Turban kommer att vara 
     föredragande för valberedningen. 
     Valberedningens förslag finns sen utsatt tid på vår hemsida. 
     Inbjuden Ulf Pettersson, föreslagen som ordf. för marknad/kommunikation presenterades. 
 
 
4. Rapport från kommittéerna 
 
Kommunikation/Marknad,  
Helen S ej närvarande. 
Hasse gick igenom resultatet från UGF/Eckerö Tour som skickats ut till samtliga. Diskussion uppstod 
om tävlingens vara eller inte vara. Skall UGF arrangera en sådan här tävling? Detta är ett ämne som 
kommer att diskuteras vidare av den nya styrelsen.   
 
Bana – Miljö , Olle 
Planerat miljöcertifierings möte ej genomfört. Svagt intresse i distriktets klubbar. 
Naturvandring på Vassunda genomförd. Olle besökt Timrå Gk tillsammans med SGF. 

Seniorer, Björn 
Årets säsong avslutad. Avslutningen genomfördes den 13:de september på Upsala Gk i hällregn. 
Arbetet med planeringen av nästa säsong startar inom kort. Björn berättade om vilka personer som 
arbetar i seniorkommittén.  

Tävling, Martin 
Seriespelet för de yngre årsgrupperna H22/D22 till D50/H50 avslutades senaste helgen.  
Vid H22’s avslutning deltog endast 3 lag! 
TKO konferens 8-9 oktober i Stockholm. Martin har förhinder och Björn representerar UGF. 
Förbunds domarträff i slutet av oktober. Martin och Stefan deltager. 



 
  
Junior/Elit,  Micke 
Mikael ej närvarande.  
 
 

 

Regler, Stefan  
Förslag finns att skärpa kraven på befintliga distriktsdomare vad gäller att ställa upp och ta tävlingar. 
I år har det saknats domare vid några tävlingar, vid SM veckans lånades in domare från annat distrikt. 
Svårt att rekrytera. Möte planeras med Stefan Bergström (valberednings förslag till ersättare för 
Stefan Ståhl). 

 

5. Övriga punkter. 
  ERFA mötet i Uddevalla. 
  Hans berättade om ERFA mötet han bevistat. Material från mötet har distribuerats tidigare till  
  styrelsens medlemmar.   Noterbart var distriktens olika förutsättningar beroende på storlek. 
  Ex. Sthlm har anställd personal. 

  Höstmötet 20 oktober. 
  Kallelse har gått ut. Material till mötet finns på hemsidan. Ordförande och sekreterare för mötet är  
  utsedda, Jan-Peder Norstedt och Bo Theselius. 
  Stefan Bengtsson SGF inbjuden att tala, ämne medlemsutveckling. 
  Reidar & Ulf har en punkt om sommarens SM-vecka. 
  Inga motioner har inkommit. 
 

  Golftinget 26 november. 
  Planering av tinget görs efter årsmötet. 
  Klubbarnas hantering av UGF,s introduktions kort måste än en gång diskuteras med klubbarnas 
  representanter vid tinget.   

 
  Nästa möte 
  13 oktober. Tid och plats meddelas senare. 
 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Björn Frånlund   Hasse Andersson 

Ordf. seniorkommittén   Ordförande 

 


