Protokoll 6/10

Upplands Golfförbund

Tid
Plats

Måndag 16/8, 2010
Upsala GK

Närvarande

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

Förhindrad

Åke Ljungqvist
Eva Fastén

§1
Öppnande

Anders öppnade mötet kl 18.30

§2
Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§3
Föregående protokoll

Protokollet godkändes.

§4
Rapporter
Ekonomi

Nordea Masters

§5
Kommittérapporter
Tävling

Ekonomin ser bra ut. Lena bokar om vissa kostnader på andra kostnadsställen och
mailar ut nya rapporter för godkännande.
Allt förflöt bra under Masters. Anders har skickat ut en enkät till drygt 600 av
funktionärerna (alla som hade e-post) och fått svar från 71% av dessa. Nu finns ett
utmärkt underlag inför diskussionerna med SMAB den 14/9 då man träffas på
Arninge GK.

Eva meddelar att seriespel och UGF-matchen flyter på.
TU-Uppland har haft ett dåligt deltagande, förmodligen pga av att allt kom igång
för sent i år. Ragnar Gedeborg, TD, kommer att gå ut med info till alla klubbar inför
kommande år.
Slaget om Uppland – verkar osäkert om den blir av i år.
UGT – färdigspelat för i år.
UNT-Masters – förflöt bra, 2:a chansen spelas den 21/9 på Eckerö.
Damernas Upplandsmatch – finalspelet återstår.

Ungdom/Elit

Talangsatsningen – 2 tillfällen till under hösten, Viktor Gustavsson och
närspelsträning står högt på önskelistan. Deltagande ungdomar (ca 20 st) vill
fortsätta nästa år.
Rajder Kopp – färdigspelat tyvärr med lågt deltagande. 11 klubbar anmälda och
endast 5 klubbar som fullföljde tävlingen. Kommittén samlas inom kort för att
analysera läget på ungdomssidan och förbereda mötet på Golftinget.

Breddgolf

Nytt möte den 1/9. På agendan bl.a. genomgång av enkät som skickats ut till ett
urval av distriktets golfande damer. Enkäten administreras och analyseras som
specialarbete av en elev på Uppsala Universitet.

Marknad

Klubbarna som stod i tältet på Masters var mycket nöjda med resultatet. Man
märkte de greenfee-checkar som delades ut som priser med ”Masters” och kan på så
sett följa upp hur många betalande greenfee-gäster man får på köpet.
Annonsförsäljningen till hemsidan fungerar inte – företagen håller hårt i ekonomin.

Bana/Slope

Planerade uppdrag är klara och därigenom finns plats för ett utökat program. Man
kommer bla att slopa orange tee på Öregrund.

Miljö

Miljöresan kommer att ha sin tredje träff måndagen 23 aug. Då kommer Peter
Edman, bankonsulent, SGF, och Jan Strömblad, Forsgårdens GK, för att informera
om sitt miljöarbete. Forsgården har i många år bedrivit ett systematiskt och
framgångsrikt miljöarbete. Klubben har också fått flera utmärkelser detta. Se bl.a.
artikel i senaste numret av Golf & Affärer.
Alla klubbar inom UGF inbjuds till föreläsningen, som kommer att hållas på
Uppsala GK, Håmö, kl 18.00.

Utbildning

Utbildningsledare i GK som finns förtecknade i GITs funktionärsregister i slutet
av veckan kommer att inbjudas till en trevlig Konferens för utbildningsledare på
Eckerö den 2/10 (med brunch, golf och middag)
Fortsatt dåliga kunskaper i GIT ute på klubbarna, Anders och Karin ska undersöka
om ev. utbildning.

Regler/hcp

Alla uppdrag för säsongen är klara.
Önskemål om att inbjudan till domarutbildningarna ska komma ut tidigare. Karin
ska kolla på detta.

Senior

Seriespelet är färdigspelat.
OM – 2 omgångar kvar (Friibergh och Enköping)
Damtävling på Friibergh den 5/9
Avslutningstävling 24/9
Seniorkommittén har ett förslag om att DM i åldersklasserna (fr H-45) skall
administreras av seniorkommittén from nästa år. Beslut tas på nästa möte.

§6
Aktivitetsplan
§7
Hemsidan
§8
Masters / ekonomi

§9
Ordf. möte 17/8

Planen uppdaterades och Anders kommer att lämna in uppgifterna till SISU.

Anders uppmande alla att hjälpas åt att titta på hemsidan. Det finns fortfarande
inaktuell info på den.
Lena betalar ut reseerättning för Nordea Masters. UGF och SGDF får 50.000:- att
dela på. Reseräkningar har inkommit på ca 44.000:-, resterande 6.000:- delar
distrikten på för täckande av andra administrativa kostnader.
Genomgång av programpunkter på träffen.
Anders hör med ordförandena om vi ska köra en ny omgång med enkäten
”Utvärdering av UGFs arbete”.

§10
Kalendarium
Styrelsemöten

15/9 på UGK
12/10 på UGK
2/11 på Idrottens Hus

Övr. möten

Höstårsmöte 20/10 (prel. Beslutas på ordf.träffen)
Golftinget 13/11

Konferenser

ERFA-möte Skövde 20-22/9, Anders och Karin
ULF-konferens den 2/10, Anders och Karin
Idrottskonferens Arlandastad 9-10/10. Styrelsen anmäler sig själva
GDF-konferens Sollentuna 20-21/11, Anders och Lena
SGFs styrelseseminarier 25/10, 30/11, 15/2. Karin, Anders, Mats klara, vill fler ur
styrelsen medverka anmäl till Lena som skickar in anmälan till SGF.
Multifunktionella golfanläggningar 22-23/9 Bo Thyselius

§11
Övriga frågor

§12
Avslutande

UGT, OoM Herrar
1:a Anton Karlsson Vassunda
2:a Fredrik Lindgren Upsala
3:a Philip Eriksson Upsala.
UGF kommer att hjälpa till med kostnadsersättning för spel på högre tour till ett
värde av 5.000:-/spelare
UGT, OoM Damer
1:a Ebba Simonsson, Upsala
2:a Hanna Roos, Upsala
UGF kommer att hjälpa till med kostnadsersättning för spel på högre tour till ett
värde av 3.000:-/spelare.

Anders avslutade mötet 20.45

Vid protokollet

Justerat

Lena Wikstrand

Anders Wasberg

