Protokoll 3/11

Upplands Golfförbund

Tid
Plats

Onsdag den 16/3, 2011 kl 18.30
Idrottens Hus, Uppsala

Närvarande

Anders Wasberg, ordförande
Mats Remon
Håkan Sivander
Karin Wiman
Åke Ljungqvist
Ragnar Gedeborg
Cecilia Sjöberg
Adjungerade (ej beslutande):
Bo Thyselius (Miljökommittén)
Håkan Sjöberg (Utb.-informationskom.)

§1

Öppnande

Anders öppnade mötet.

§2

Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§3

Föregående protokoll

Protokoll 2/11 godkändes och lades till handlingarna.

§4

Rapport från
kommittéer

Bana/Slope
• Samarbete med Stockholms GDF angående slopningen av Roslags
Akademiskas 9-hålsbana kommer att ske. Kontakt är tagen med
Stockholm.
• Internutbildning på dataprogram för Slopning, Easy Rating,
genomförs på Idrottens hus den 15 april.
• Arbetsfördelning avseende mätning och slopning av årets banor är
genomförd inom kommittén.
Breddgolf
• Arbetet med enkäten till distriktets damer blir klar inom kort. Den
skickas ut till alla damer från 16 år med registrerad e-postadress.
• Föreläsare diskuterades och vi föreslår styrelsen att boka upp Anna
Öqvist, Kallfors GK, till höstens Golfting.
• Öppen Golfdag med sex olika datumalternativ diskuterades och med
Anders hjälp kommer en länk med frågor att skickas ut till samtliga
upplandsklubbar. Det vi vill ha svar på är vilken dag respektive klubb
valt för att få till en samlingsannons i UNTs golfbilaga.
• En reporter har kontaktats som ska intervjua Gunilla Burell om
enkäten och även golf som friskvård.
• Beslutet att flytta seriespelet för D50 till söndagar har mötts av
positiva reaktioner.
• Medlemskommitténs nästa möte blir den 5 april på Kåbo GK.
Miljö
•
•

Miljöresan 2011 nästa möte 28 mars. Peter Edman. Alla klubbar
bjuds in till föreläsningen.
Stöd till Miljöresedeltagare 2010 att gå vidare med målet GEOcertifiering.

•
•
•

Träff för Miljöansvariga på klubbarna med golf på Väddö GK.
Kontakt med Jordbruksverket för info om arbetet med Integrerat
växtskydd, ev. föreläsning.
Breddning av Miljökommittén.

Regler/Hcp
• Regel- och domarutbildningar enligt förteckning på hemsidan.
• Utbildning för hcp-ansvariga har genomförts.
Senior
• SenK har beslutat säga nej till deltagande i UGFs seriespel och OldMemberstävlingar för f.d. medlemmar i Skepptuna, som nu är
medlemmar i Kyssinge GK (tillhör Stockholmsdistriktet).
• F.ö. är planeringen klar och anmälningar börjar komma in.
• Belöningen spelas den 26 maj på Gävle GK och DM för våra
åldersklasser spelas på Roslagens GK den 3 sept.
Tävling
• Tävlingsutbytet i Uppland har nu 18 klubbar.Upplandstouren har 3
tävlingar för damer och 6 tävlingar för herrar.
• Till dags datum har anmälts:
o 14 lag från 14 klubbar till UGF-matchen.
o 11 lag från 9 klubbar till D35-serien.
o 11 lag från 9 klubbar till H35-serien.
o 27 lag från 21 klubbar till H45-serien.
Ungdom/Elit
• JuniorLyftet upptaktsmöte – redovisas på hemsidan
• Distriktets elitsatsning – se hemsidan
• Uttagning till Lag-SM juniorer förändras, vilket ger Uppland endast
en plats. Bästa klubb i DM går till final.
Utbildning
• Kommittén prioriterar arbete med hemsidan, veckobrev och SISUrapportering
§5

Aktivitetslistan

Aktivitetslistan är vårt verktyg för aktivitetsplanering och uppföljning. Vi
gick igenom varje kommittés aktiviteter. Några kompletteringar återstår innan
listan kan presenteras för SISU. Alla uppmanas se över sina aktiviteter och
tidssätta dem.

§6

Årsmötesförberedelser

Allt är klart inför årsmötet på Scandic Nord den 23/3. Beslut om
förbundsmötesfrågor delegeras till ordförandekonferensen den 6/4 för att
klubbordförande ska kunna förankra förbundsmötesfrågorna i sin styrelse.
Noterades att UGF minskat från fyra till tre ombud pga. att sex klubbar inte
betalat medlemsavgifter/GIT-avgifter innan FS den 13/12 fastställde röstlängd
för 2011.

§7

Kanslistfunktionen

Lena Wikstrand har i brev 2011-02-22 meddelat att hon vill avsluta sin
anställning som kanslist (35 %) när förordnandet upphör 2011-03-31.
Lena erbjuder sig att via sitt företag fortsättningsvis sköta den löpande
redovisningen, bokföringen/faktureringen/leverantörsbetalningar tills någon
annan lösning finns, om styrelsen önskar detta.

Styrelsen beslutar att i nuläget inte återbesätta kanslisttjänsten och uppdrar till
ordförande att förhandla med Lena om villkor, kostnad och tidsåtgång för
redovisningsjobbet.
§8

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§

Avslutande

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras

Anders Wasberg

Karin Wiman

