ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Upplands Golfförbund
Tid
Plats

Torsdagen den 7 april, 2005
Viktoria Hotell & Konferens, Uppsala
I vanlig ordning fanns en del utmärkelser att uppmärksamma.
Maria Liberg, UGK mottog priset som Upplands Golfare 2004.
Lennart Björkman, AlmGK var den första som tilldelades titlen Årets
juniorledare och fick motta 7.275:- ur Göran Bolanders minnesfond.
Skepptuna GK tilldelades Miljödiplom från SGF, Tomas Näselius var på
plats och överlämnade diplomet

§1
Öppnande

Mötet öppnades kl 19.00 med att närvarolista signerades.
Fullmaktsgranskning gjordes och röstlängden fastställdes enl. bilaga.1

§2
Utlysande

Mötet förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

§3
Föredragningslista

Föredragningslistan genomgicks och fastställdes.

§4
Ordf. och
sekr. för mötet

Till mötesordförande valdes Mats Enquist, SGF
Lena Wikstrand, UGF valdes till mötets sekreterare.

§5
Justeringsmän

Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Clarrie Leim Ä-byGK och
Göran Sollenberg EnGK.

§6
Årsredovisning Mötet beslöt att med godkännande lägga styrelsen verksamhetsberättelse till
handlingarna.
§7
Revisionsberättelse
§8
Ansvarsfrihet

Mats Enquist läste upp revisorernas berättelse som efter godkännande lades
till handlingarna.

I enlighet med revisorernas förslag beslöt mötet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§9
SGFs FM

§ 10
Kanslitjänst
V-plan,
Budget

Mötet delegerar till ordförandeträffen den 13 april att behandla ärendena.

Mötet beslutade att Lena Wikstrand skall arvoderas för en kanslitjänst.
Verksamhetsplan för 2005 godkändes
Årsavgiften fastställdes till 19 kr per medlem och budget enligt förslag
godkändes.
Mötet hade ett önskemål till styrelsen att presentera budget för kommande
år i fortsättingen och inte som nu, innevarande år.

§ 11
Antal ledamöter Antalet ledamöter i UGFs styrelse fastställdes till en (ordf.) plus åtta.

§ 12
Val av Ordf.

Till ordförande på ett år valdes Anders Sjögren, nyval.

Val av
styrelseledam.

Till styrelseledamöter på två år omvaldes Elisabeth Engstrand, Eva Fastén
och Karin Wiman samt nyval av Anna Johansson EnGK

Val av Revisor

Till revisor på ett år valdes Mikael Haeger, Öhrlings PriceWaterhouse
Coopers (nyval) och till revisorssuppleant Steffan Söör (omval).

Val av
valberedning

Till valberedning för UGF valdes Jan E Nyberg (omval) som sammankallande och Clarrie Leim (omval) samt Göran Magnusson (omval).

§ 13
UIF-möte

§ 14
SGFs FM

§ 15
Motioner

Uppdrogs åt styrelsen att utse representant till Upplands Idrottsförbunds
årsmöte.

Beslutades att styrelsen utser två representanter samt utsågs Stig Pettersson
AlmGK och Lena Anvret SkepGK, till ombud vid SGFs FM 22-23/4, 2005.

Inga inkomna motioner fanns för behandling

§ 16
UGFs
Introduktionskort Mötet beslutade att tilldela klubbarna samma antal som tidigare år.

§ 17
Övriga frågor

2 övriga frågor fanns för behandling
ÖgrGK föreslog att en arbetsgrupp skulle tillsättas inom klubbarnas
ordförande för att gemensamt ser över vilket behov och förväntningar
klubbarna har på UGF i framtiden. (bil.2)
Mötet avslog detta önskemål.
Ragnar Hedenius, ordf. i UGFs seniorkommitté ville ta upp den ändring av
startavgifterna till OM som ordförandekonferensen tog beslut om den 27/11
2004 på tinget. Mötet diskuterade frågan och beslutade att den skall
hänskjutas till UGFs kommande styrelsmöte. (bil.3)

§18
Avslutande

Mötet avslutades kl.21.00
Styrelsen avslutade med att avtacka de avgående ledamötena.
Karl-Johan Köhler för de 2 år han suttit som ordförande och
Björn Möller som varit med sedan UGF bildades, drygt 25 år.

Vid protokollet

Lena Wikstrand
Mötessekreterare
Justeras

Mats Enqvist
Mötesordförande

Clarrie Leim
Protokolljusterare

Göran Sollenberg
Protokolljusterare

Bilaga.1

NÄRVAROLISTA / RÖSTLÄNGD VID UGFs ÅRSMÖTE 7/4 2005
Lena Anvret, Skepptuna GK (fullmakt)
Göran Magnusson, Edenhof GK
Stig Pettersson, Almunge GK
Mats Hellsved, Dillingby Gård
Sture Nilsson, Kåbo GK
Jan Högström, Söderby GK
Göran Sollenberg, Enköpings GK
Lennart Andersson, Örbyhus GK
Stefan Edelsvärd, Salsta GK
(fullmakt)
Clarrie Leim, Älvkarleby GK
Mats Hagberg, Upsala GK (fullmakt)
Stefan Spendrup, Burviks GK
Göran Olsson, Friiberghs GK
Anders Engström, Hallstaviks GK
Jan-Erik Bergmark, Grönlund GK
Leif Grund, Arlandastad GK
(fullmakt)
Bo Lundgren, Norrtelje GK
Erik Nilsson, Väddö GK
Per-Håkan Andersson, Johannesbergs GCC
Ulf Lundborg, Vassunda GK
Anders Söderman, Sigtunabygdens GK
Herman Johnell, Roslagens GK
Owe Löfqvist, Olandsbygdens GK
Harald Ljugman, Lisinge GK

(fullmakt)

Bil.2

§17 Övriga frågor.
Skulle som ordförande önska att en arbetsgrupp kom till som under nästa verksamhetsår såg över
vilket behov och vilka förväntningar som klubbarna har på Upplands Golfförbund i framtiden.

Sören Ohlsson
Ordf. Öregrunds Golfklubb

Bil.3
2005-03-25
Mottagare: UGF:s årsmöte den 7 april 2005
§ 17 Övriga frågor

Redan under Anders Wasbergs tid för snart 10 år sedan fastställdes att seniorkonferensen – varje år
hållen i slutet av september – var seniorkommitténs högsta beslutande organ även om den av
formella skäl var underställd distriktets tävlingskommitté.
Seniorkommittén har från begynnelsen arbetat öppet och demokratiskt med full insyn i verksamheten.
Varje senior och/eller klubb har haft möjlighet lämna förslag och motioner och besluten har alltid
redovisats för distriktets huvudstyrelse samt tävlingskommittén. Så informerades exempelvis vid
konferensen den 24 september –04 att individuella priser slopas vid seriespel och att som konsekvens
härav 70% av startavgiften skulle tillfalla arrangörsklubben i stället för som tidigare 50%.
OldMemberstävlingarna har blivit så populära att vi funnit det nödvändigt finna två spelplatser varje
speldag och där uppdela spelfälten i två klasser. Även detta lämnades information om vid konferensen
jämte preliminärt förslag om samtliga spelplatser för den kommande säsongen (förankrat sedan flera år
efter ett rullande schema)
Allt detta var således känt inför golftinget den 27 november men vad händer där? Ordförandeträffen
(var finns den i distriktsförbundets organisation, är väl snarare ett diskussionsforum för åsiktsutbyte och
förberedande av beslut på ”rätt” nivå?) – beslutar om 100% höjning av startavgifterna för samtliga
tävlingar i vår regi medförande att vi nödgats skriva om våra redan beslutade och färdigutskrivna
statuter. Konsekvenserna är svåröverskådliga – ett duktigt äkta par som önskar vara med i våra tävlingar
skulle enbart i startavgifter få betala närmare 3.000 kr kommande säsong.
Ordförandeträffens beslut är ej fattat i föreningsdemokratisk ordning och det kan ifrågasättas om det
inte skall ogiltigförklaras. Ett ärende av denna dignitet skall formellt aviseras i god tid och beslutsfattarna skall ges möjlighet diskutera och förankra sitt ställningstagande på sin hemmaklubb. Nu togs
de helt oförberedda ”på sängen”. Ärendet skulle självfallet ha funnits upptaget på en i god tid utsänd
föredragningslista varefter beslutet protokollförts (och ej genom minnesanteckningar med lågt juridiskt
värde).
Huvudstyrelsen måste se över den nuvarande beslutsordningen.

Undertecknad har avsiktligt ej formulerat denna skrivelse som en motion enär problematiken
svårligen låter sig fångas i en motions trånga kostym men det är min förhoppning att ovan angivna
synpunkter tas upp under ”Övriga frågor”, vilket jag härmed anmäler och att årsmötet efter fri
diskussion hänskjuter frågan till den nya styrelsen för åtgärd.

Ragnar Hedenius
/ordf i UGF:s seniorkommitté/

