Protokoll 8/10

Upplands Golfförbund

Tid
Plats

Tisdag 12/10, 2010
Upsala GK

Närvarande

Anders Wasberg, ordf.
Karin Wiman
Eva Fastén
Åke Ljungqvist
Håkan Sivander
Marianne Stålberg
Bo Thyselius (miljögruppen)
Lena Wikstrand (kansliansv.)
Mats Remon
Hans Jarlekrantz

Förhindrad

§1
Öppnande

Anders öppnade mötet kl 18.15

§2
Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§3
Föregående protokoll

§4
Rapporter
Norrtelje GK

Protokollet godkändes.
Dock bör man reda ut vilka klasser inom ålders-DM som ska administreras av
seniorkommittéen.

Anders lämnade en lägesrapport.

Diciplinärenden.

Distriktet har fått in tre ärenden.
Två ärenden som rör olämpligt uppträdande har återremitterats till klubb.
Ett ärende som rör farligt spel kommer att behandlas vidare.

Ekonomi

Ansvariga har fått sina rapporter mailade till sig.

§5
Kommittérapporter
Tävling

Ungdom/Elit

Eva rapporterade från årets idrottskonferens.
Distriktet har fått ungefär lika stor tilldelning av förbundstävlingar som tidigare år.
Tävlingarna fördelas inom distriktet på Golftinget 13/11.
I kväll träffas 30 av distriktets juniorledare på Kåbo GK för att lyssna på Göran
Söderqvist som berättar om juniorverksamheten på Bro Bålsta GK. Man diskuterar
också aktiviteter för 2011, som kan genomföras med ersättningen från Nordea
Scandinavian Masters.
Rapport från SGFs idrottskonferens: SGF kommer att göra en stor juniorsatsning,
bla finns förslag på att införa juniorkonsulenter som stöd för klubbar att rekrytera
och behålla juniorer.

Breddgolf

Ny kommitté är nu utsedd. Önskan: Att få veta vad som förväntas av den. Hittills
har man genomfört en enkät till damer inom distriktet.

Marknad

Ingen rapport.

Bana/Slope

Nästa års slope-planering kommer att göras upp på golftinget.
Bana/slope-gruppen kommer att få vidareutbildning inom databehandling.

Miljö

Miljöresan har mottagits positivt. Arbetet har fungerat bra. Det kan bli en omgång
till. Nu förs diskussionen om hur man ska göra en uppföljning av utfärdade diplom.
Rapport från Köpenhamnsresan finns att läsa på nätet.

Utbildning

Håkan Sjöberg och Karin representerade distriktet på SGFs idrottskonferens.
Kommittén har förstärkts med Joakim Thulin, Burviks GK.
ULD-resan till Eckerö ställdes in pga. för få anmälda.
Hcp-utbildningen (enskild revision) kommer att hållas 8/12.

Regler/hcp

Ingen rapport. Utbildning i enskild revision genomförs den 8/12. UGF har föreslagit
att en ny GIT-rapport om resultat på parspel ska tas fram. Årsrevisionsverktyget bör
också innehålla en beräkning av samtliga registrerade ronder – inte som idag bara
tävlingsronder.

Senior

Rapport från seniorverksamheten konferensen på Söderby finns att läsa om på
hemsidan.

§6
Årsmötet

§7
Golftinget

Arne Ahlström har sagt ja till ordförandeposten på mötet. Maivor Isaksson, SGF
tackat ja till att närvara på mötet. Styrelsen tillstyrker valberedningens förslag om
minskning av antalet ledamöter i styrelsen.
Kvällens program gicks igenom.

Programmet för den gemensamma samlingen diskuterades.
Förutom Göran Zackrissons föredrag kommer en del info och prisutdelningar.
Programmet finns på hemsidan.

§8
Övriga frågor
SGFs styrelseseminarier Förhållandevis få upplandsklubbar är anmälda. Beslut togs att ge stimulansbidrag
till de klubbar som deltar. Åk 2 betala för 1 – distriktet betalar för den 2:e, 4:e,
6:e….
Expo Uppland 29/10

Hans deltar. Dessutom erbjuds Upsala GK och Söderby GK varsin plats.

SDF-konf 2/12

Ingen deltagare är ännu utsedd.

Golfens tankesmedja

Konferens 21-22/11 på Bosön för att diskutera golfens framtid. Distriktet har
inbjudits och fått två platser. Bosse deltar plus en till deltar.

Golfgymasiet

har blivit elitcertifierat.
Det blir en Kick Off 26/10 där bl.a. Kjell Enhager kommer att föreläsa.
10/11 kommer ett möte om förutsättningarna inför nästa år.
Mats plus en deltar.

§9
Avslutande

Anders avslutade mötet 20.00

Vid protokollet

Justerat

Karin Wiman

Anders Wasberg

