Protokoll 9/10

Upplands Golfförbund

Tid
Plats

Måndag 8/11, 2010
Kåbo GK

Närvarande

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

Förhindrad

§1
Öppnande

Anders öppnade mötet kl 18.15

§2
Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§3
Föregående protokoll

Protokollet godkändes.

§4
Rapporter
Norrtelje GK

Anders lämnade en kort rapport.

Diciplinärenden.

Det ärende som avsåg farligt spel har återtagits av anmälaren.

§5
Årets Golfare

§6
Turismakademin
§7
Kalendarium 2011

§8
Planeringskonferens

Tre nomineringar har inkommit. Efter diskussion enades styrelsen om att utse Anton
Karlsson Vassunda GK till Årets Golfare 2010. Stipendium och diplom delas ut på
Golftinget den 13/11. Mats och Anders skriver motivering.

Styrelsen beslutar på förslag från Anders att UGF inte fortsätter sitt medlemskap.

Anders sätter ihop ett förslag och mailar ut. Mötena kommer i största möjligaste
mån att hållas på tisdagar.

Anders undersöker med Haga Slott om det finns möjlighet för UGFs
planeringskonferens den 21-22 januari. Fredag em till lördag em.

§9
Juniorprojektet

§10
Golftinget

§11
Övriga frågor
Domare

Anders berättade om SGFs juniorprojekt som handlar om att vi måste rekrytera och
bibehålla juniorerna. Tillsammans med Skandia och Idrottslyftet kommer SGF att
kunna fördela 22 miljoner till landets klubbar. Man kommer att projektanställa
juniorkonsulenter som skall hjälpa distrikten och klubbarna i arbetet. Ett krav för att
få denna hjälp, både ekonomisk och konsult är att klubben är juniorcertifierad. Mer
info om detta kommer på Golftinget.
Genomgång av dagens program. Allt verkar ok. Styrelsen träffas 08.30
Anders beställer projektor till alla grupprum. Lena ordnar med namnetiketter till alla
deltagare samt diplom till Årets Golfare. Mats ordnar nycklar och teknik,
Beslutades att Karin kan anmäla 3-4 personer på ”Högre regelkurs”.
Karin kan även beställa profilkläder, regnställ (komplettering) mm till
domarbesättningen – upp till 20.000:-

SDF-konferens

Anders kollar upp tider mm och mailar ut till styrelsen.

§12
Avslut

Mötet avslutades kl 20.15

Vid protokollet

Justerat

Lena Wikstrand

Anders Wasberg

