Protokoll 7/10

Upplands Golfförbund

Tid
Plats

Onsdag 15/9, 2010
Upsala GK

Närvarande

Anders Wasberg, ordf.
Mats Remon
Karin Wiman
Eva Fastén
Hans Jarlekrantz
Åke Ljungqvist
Lena Wikstrand (kansliansv.)

Förhindrad

Håkan Sivander
Marianne Stålberg

§1
Öppnande

Anders öppnade mötet kl 18.30

§2
Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§3
Föregående protokoll

Protokollet godkändes.

§4
Rapporter
Ekonomi

Prognosen för 2010 visar på att resultatet förmodligen blir bättre än budgeterat.

ERFA-möte

Anders och Karin deltog i mötet i Skövde. Mycket handlade om FS prioriteringar
för 2011. Efter mötet har FS skickat ut ett reviderat förslag.

SGFs valberedn.

Karin rapporterade om valberedningens arbete just nu.

§5
Kommittérapporter
Tävling

Allt är klart och färdigspelat för i år.

Ungdom/Elit

Den 12/10 hålls ett möte med klubbarnas junioransvariga på Kåbo GK.
Distriktslaget – spelar 4-landskapsmatch på Hagge 24-26/9
Upplands pojkjuniorer födda 94-95 – spelar match mot Småland på Örbyhus 910/10
Talanggruppen – kommer att träffas den 17/10 tillsammans med Viktor Gustafsson
på Kåbo GK.

Breddgolf

Ingen rapport

Marknad

Två banners är nu insålda till hemsidan, Hedin Bil och Eckerölinjen. Bägge kommer
att ligga till 2011-12-31.
Som tack för att UNT tog fram en RollUp med alla Upplands Golfklubbar kommer
dom att få en banner på hemsidan året ut. Även Segmenta har erbjudits en banner
för sponsring av golfgymnasiet.

Bana/Slope

Alla planerade banvärderingar är klara för året. Öregrunds GK kommer att värderas
till veckan som ett extrauppdrag.

Miljö

Bosse åker på konferens till Köpenhamn i slutet på månaden.
Miljögruppen har ambitioner att köra ytterligare en ”Miljöresa” kommande år.

Utbildning

Kommittén har förstärkts med Mikael Thulin, Burviks GK.
Intresset för den ULD-resa UGF bjuder på verkar dåligt hittills, endast sju
anmälningar så här långt (varav fem från utb.kommittén). Erbjudande att få anmäla
på restplatser har gått ut till övriga klubbar. Ev. ställs resan in.
Kommittén planerar en föreläsningsserie med start på Golftinget och därefter 2-3
kvällar under våren.
En hcp-utbildning (enskild revision) kommer under hösten.

Regler/hcp

Alla uppdrag för säsongen är klara.
Den 17/10 hålls en träff för alla distriktsdomare.

Senior

Nu återstår i seniorverksamheten bara avslutningen och konferensen på Söderby,
den 24 sept. Hans Almgren avgår som tävlingsledare och Anders Larsson kommer
att föreslås att ta över. Ulf Löthman gör VP2011 och verksamhetsberättelsen för
Seniorerna.
Mötet beslutade att from nästa år håller seniorkommittén i alla åldersklasser i
seriespelet och individuella DM.

§6
Årsmötet

§7
Golftinget

Lena har bokat Scandic Hotel för mötet. Anders har tillfrågat Arne Ahlström om
ordförandeposten på mötet. Karin kontaktar Maivor Isaksson SGF om hon har
möjlighet att närvara på mötet.
Verksamhetsplanen gicks igenom – Anders sammanställer och mailar ut för
godkännande. Anders och Lena slutför budget för 2011.

Celsiusskolan är bokad för tinget. Göran Zachrisson kommer till den gemensamma
samlingen. 2 juniorer från varje klubb kommer att inbjudas till tinget.

§8
Övriga frågor
Supportavtal
hemsidan

Anders har fått ett förslag på supportavtal, Lena kollar en punkt och återkommer till
Anders.

TLR-enkät

Eva och Håkan Sjöberg besvarar den TLR-enkät distriktet fått.

Möte mastersFunktionärer &
SMAB

Norrtelje GK

Den 14/9 träffades 14 chefer och stf. chefer på Arninge GK för golfspel och
utvärdering av Masters 2010. Anders lämnade över utvärderingen och enkätsvar till
SMAB den 15/9.
I slutet av oktober hålls ett möte ang. den ersättning/juniorsatsning distrikten får
från Masters.
Anders rapporterade om de många möten man haft ang. Norrtelje GK.

Avtal Wallner/
Kåbo GK

§12
Avslutande

Anders får fullmakt att skriva avtal med Wallner och Kåbo GK ang. ”Golf i
grundskolan”.

Anders avslutade mötet 20.40

Vid protokollet

Justerat

Lena Wikstrand

Anders Wasberg

