MINNESANTECKNINGAR FÖRDA VID UGFs PLANERINGSKONFERENS
Tid
Plats

21-22/1, 2011
Haga Slott Enköping

Anders Wasberg
Ragnar Gedeborg
Håkan Sivander
Åke Ljungqvist
Ulf Löthman, seniorkommittén
Karin Wiman
Cecilia Sjöberg
Bosse Thyselius, miljökommittén
Christer Schenholm ,UGFs valberedning
Håkan Sjöberg, utbildningskommittén
Lena Wikstrand, kanslist

Anders hälsade alla välkomna till Enköping och 2011 års planeringskonferens.
21/1. Konferensen startades med en genomgång av Verksamhetsplan 2011 för att hela styrelsen ska ha
god kunskap och känna ansvar för hela planen även om den är kommittéuppdelad samt att ha möjlighet
att uttrycka om man ev. behöver någon hjälp för att allt ska kunna genomföras.
 Regler/hcp. Karin har inget att invända. Alla uppdrag och aktiviteter kommer att genomföras.
 Tävlingskommittén. Ragnar meddelade att TL-golfen kommer att spelas den 21/5 på
Sigtunabygdens GK. Vid behov/önskemål kommer Tävlingsledarutbildning i GIT att ske ute på
klubbarna med Ragnars hjälp.
 Seniorkommittén. Allt tävlingar är utlagda för säsongen.
 Marknad. Beslutades att Lena tillsammans med Cecilia ansvarar för marknadsföringen av
Upplands klubbar på Bro Hof.
UNT kommer att göra Golf-bilagan även i år. Deadline för bilagan är den 19/4. UGF behöver få
tips från klubbarna på intressant redaktionellt stoff till bilagan.
 Handigolf. Åke håller kontakt med Lars Träff och skall verka för att verksamheten sprids till fler
klubbar.
 Bana/Slope. Skall försöka påverka SGF så att även ”orange tee” kommer med på slopetabellen.
Idag skriver UGF ut egen slopetabell för de klubbar som infört ”orange tee”.
Garnsvikens GK upphörde den 31/12 och gick upp i Sigtunabygdens GK.
 Ungdom/Elit. Förra årets Talangsatsning kommer fortsättningsvis kallas Elitutveckling.
Mats undersöker saken om att återuppta ”Slaget om Uppland”
Raider Kopp kommer att genomföras om än under andra former.
Man diskuterar inom gruppen att det kanske borde vara en ledarutb. på den egna klubben innan
man går Ledarutb. steg 1 & 2.
Klubbarna kommer att stödjas ekonomiskt för sin juniorutveckling med Masterspengarna via
juniorlyftet.
 Medlemskommittén. Kommittén håller sitt första möte för året till veckan.
Inför Öppen Golfdag kan Cecilia hjälpa klubbarna att ta fram uppgifter ur GIT för att skicka en
mer riktad inbjudan till tidigare medlemmar.
Cecilia ber om tips på personer (gärna manliga) som är villig att sitta med i kommittén.






Utbildningskommittén. Håller också sitt första möte kommande vecka.
Gruppen kommer att ha ett nära samarbete med SISU.
Håkan poängterade att gruppen har ett par ”riktiga datanördar” så om klubbarna behöver hjälp
med sina hemsidor (anpassningar mm) kan dom vända sig till utb.kom.
Man kommer också att försöka genomföra ett antal föreläsningar under året.
Disciplinkommittén. Ragnar och Elisabeth Engstrand kommer att delta i SGFs seminarium för
disciplinär verksamhet i höst.
Miljökommittén. Miljöresan 2011 kommer att ha ett infomöte den 31/1.
Klubbarnas miljösamordnare kommer att bjudas in till golf och möte på Väddö GK under
sommaren.
Miljökommittén kommer om möjligt att arrangera en eller flera föreläsningar i aktuella ämnen.
Kommittén kommer i största möjligaste mån att besöka klubbar som inte har miljödiplom ännu.
Målet är att alla klubbar i distriktet ska ha diplom 2012. Vidare kommer man att hjälpa klubbarna
som redan har miljödiplomet att bli GEO-certifierade.

22/1
Anders gick igenom hur UGFs aktivitetsplan fungerar och vikten av att redovisa så mycket som möjligt till
SISU för att samla ihop ”pinnar” för golfens del. Alla i styrelsen ska skicka in sina aktiviteter till Anders så
planen för 2011 kan färdigställas och skickas till SISu för godkännande och som vi därefter kan redovisa
emot allt eftersom aktiviteterna är genomförda.
Anders kommer att skicka ut 2010 års aktiviteter när ha fått sammanställningen från SISU så att alla får
bekräftelse på att rapporterade aktiviteter har registrerats.
Diskuterades hur vi ska få klubbarna att redovisa Lärgrupper till SISU. Några klubbar redovisar redan
väldigt mycket, men flertalet inget alls. Ju mer vi lämnar in och får godkänt av SISU för, ju mer kan golfen
få tillbaka i form av tex föreläsningar, utbildningar mm.
Anders visade också vad utbildningen ”Utdata ur GIT” behandlar. Det finns ett 10-tal rapporter i GIT som
man behöver lära sig för att full koll på klubben! Det är ganska få klubbar som anmält sig till utbildningen.
Vi var eniga om att om klubbarna i förhand fick se lite av vad man kan få ut av rapporterna skulle fler
anmäla sig!
Hur ska vi få bättre kontakt med klubbarna? Riktade utskick (från GITs funktionärsregister) kanske kan vara
ett sätt, fortsatta ordförandeträffar mm. Inget konkret beslutades, men alla måste fundera vidare på detta.
Vi måste sammanställa Verksamhetsberättelsen för 2010 – alla får i uppdrag att titta/författa sin del i
berättelsen. Skicka in material till Lena som sammanställer. Allt måste vara klart till den 16/2.
Hemsidan måste också uppdateras – styrelsen måste titta igenom allt som rör deras verksamhet och meddela
Lena eller Anders för uppdatering. Om någon i styrelsen vill uppdatera sina sidor själv – kontakta Lena för
inloggningsuppgifter.
Det vore bra också om alla i styrelsen kan skaffa Skype – då kan vi hålla videokonferenser vid behov.
Dagen avslutades med eftermiddagsfika kl 14.30

Vid anteckningarna

Lena Wikstrand, UGF

