
ÅRSMÖTES PROTOKOLL
Upplands Golfdistriktsförbund

Tid Tisdag 20/3, 2007
Plats Scandic Hotel Uppsala Nord

UGFs ordförande hälsade alla varmt välkomna till kvällens möte och presenterade 
Leif-Gunnar Stenlund från SGF samt Thomas Bergman från Golfens Hus.
Med tanke på den motion Uppland skrivit till FM visades filmen ”Golf är friskvård” 
av Anders Åberg.

§1
Öppnande Mötet öppnades 18.30 och närvarolista signerades.

Fullmaktsgranskning gjordes och röstlängden fastställdes enl. bil.1

§2
Utlysande Mötet förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

§3
Föredragnings-
lista Föredragningslistan godkändes.

§4
Ordf. och Till mötesordförande valdes Leif-Gunnar Stenlund, SGF.
sekr. för mötet Lena Wikstrand valdes till mötets sekreterare

§5
Justeringsmän Till protokolljusterare valdes Stefan Eriksson EfGK samt 

Karl Grönlund UGK.
§6
Verksamhets- Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes av mötet.
berättelse

§7
Revisionsberättelse Helene Ragnarsson från Öhrlings PriceWaterHouseCoopers läste upp revisorernas 

berättelse som efter godkännande lades till handlingarna.
§8
Balans- och Mötet fastställde Balans- och Resultaträkningen för det gångna
Resultaträkning  räkenskapsåret

Disposition Mötet beslutade att disponera överskottet 75.274,09 i ny räkning.

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



§9
SGFs FM Leif-Gunnar Stenlund och Thomas Bergman föredrog FS förslag till 

verksamhetsinriktning och budgetram för 2008, 2 propositioner samt 6 motioner som 
skall behandlas på FM i april.
UGFs klubbar kommer att besluta på ordförandekonferensen den 18 april hur man 
ska rösta i frågorna.

§10
Kanslitjänst Mötet beslutade att Lena Wikstrand fortsatt skall arvoderas för sin kanslitjänst fram 

tom Mars-08, samtidigt beslutades att lönen skall höjas till 7.500:-/månad from 
april-07.

V-plan Verksamhetsplan för 2007 godkändes efter införande av seniorkommitténs plan för 
2007som fallit bort. Lena lägger in denna i planen. 

Årsavgift Årsavgiften fastställdes till 19 kr per medlem.
Budget Budget för 2007 godkändes av mötet.

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

§12
Val av
Ordförande Till ordförande på ett år omvaldes Anders G. Sjögren

Ledamöter Till styrelseledamöter på två år omvaldes Elisabeth Engstrand, Eva Fastén, Anna 
Johansson samt Karin Wiman.

Revisor Till revisor på ett år nyvaldes Helené Ragnarsson, Öhrlings 
PriceWatersHouseCoopers och till revisorsuppleant Steffan Söör (omval)

Valberedning Till UGFs valberedning omvaldes Jan-Erik Nyberg (ordf.), Clarrie Leim samt 
Göran Magnusson.

§13
UIF-möte Mötet utsåg Elisabeth Engstrand att delta i UIFs årsmöte. Styrelsen utser vid behov 

suppleant.

§14
FM Till ombud på FM den 27-28/4 utsågs Christer Lindvall SkepGK och Katarina 

Åsberg GdGK. UGFs styrelse utser två representater från GDFet. Till suppleanter 
utsågs Arne Olsson ArlGK och 
Clarrie Leim Ä-byGK.

§15
Motioner En motion från seniorkommittén har inkommit (bil.2).

Mötet avslår motionen med hänvisning till den skrivning UGFs styrelsen gjort och 
föreslår att frågan tas upp på ordförandekonferensen den 18/4.

§16
Introduktionskort Mötet beslutade att klubbarna tilldelas likt tidigare år 10+3 kort. 
Greenfeeöverns-
kommelse Mötet beslutade att man likt tidigare år reducerar greenfee med 25%.

Överenskommelsen gäller spel Mån-Tors. med start före kl. 13.00
Lena sammanställer överenskommelsen och lägger ut allt på UGFs hemsida. 

§17
Stadgeändring Mötet beslutade enhälligt att anta den föreslagna stadgeändringen.

De nya stadgarna träder i kraft så snart SGF godkänt dessa.



§18
Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg, men Karin Wiman passade på att påminna klubbarna om 

att skicka deltagare till de klubbdomarutbildningar som går av stapeln under våren.
Målsättningen är att varje klubb skall ha en ”egen” distriktsdomare då uppdragen 
under säsongen är många.

§19
Avslutande Mötet avslutades kl. 21.30

I sedvanlig ordning fanns ett par utmärkelser att utdela.
Moa Duf, Upsala GK tilldelades priset som Årets Golfare 2006, tyvärr fanns inte 
Moa på plats utan Upsala GKs ordf. mottog diplom, tavla samt blommor.

Anders Manthere, Arlandastad GK utsågs till Årets juniorledare och fick motta 
8.024 kr ur Göran Bolanders minnesfond.

Vid protokollet

Lena Wikstrand
Mötessekreterare

Justerat Justerat Justerat

Leif-Gunnar Stenlund Stefan Eriksson Karl Grönlund
Mötesordförande Protokolljusterare Protokolljusterare



Närvarolista/Röstlängd vid UGFs årsmöte den 20/3 2007 Bil.1

Namn Klubb
Arne Olsson ArlGK
Tomas Persson ArlGK Ej rösträtt
Anders Manthere ArlGK Ej rösträtt
Karl Grönlund UGK
Christer Lindvall SkepGK
Roger Magnusson Väddö
Annica Kruukka Raggarö Golf Ej rösträtt (A2)
Stefan Eriksson EfGK
Ragnar Hedenius Seniorkom. Ej rösträtt
Håkan Sivander UGF Ej rösträtt
Eva Fastén UGF Ej rösträtt
Karin Wiman UGF Ej rösträtt
Håkan Larsson OlbGK / Fullmakt
Lennart Björkman AlmGK Ej rösträtt
Mats Hellsved Dillingby Golf Ej rösträtt (A1)
Per Sagström EnGK / Fullmakt
Katarina Åsberg GdGK / Fullmakt
Harriet Hanberg SaVeGK / Fullmakt
Anders Söderman SiGK
Clarrie Leim Ä-byGK
Ulf Björk LIS / Fullmakt
Ulf Lundborg VaGK
Ulf Ström RosGK
Anna Johansson UGF Ej rösträtt
Björn Winell UGF Ej rösträtt
Anders Hedebrant FriGK Ej rösträtt
Lena Wikstrand UGF Ej rösträtt
Anders G. Sjögren UGF Ej rösträtt
Leif-Gunnar Stenlund SGF Ej rösträtt
Thomas Bergman Golfens Hus Ej rösträtt



Bil.2
Mottagare: UGFs styrelse

Vid Golftinget 2004 föreslogs en fördubbling av seniorernas startavgifter vilket  sedemera 
fastställdes vid ordförandekonferensen den 13 april 2005 dock med reducering vid parspel
till 300 kr mot föreslagna 400 kr.

Som befarat har denna höjning bidragit till en väsentlig minskning av antalet startande – i 
singelspelet med ca 50% och vid parspel ca 25%.

Vid årets seniorkonferens 22 september fick seniorkommitténs styrelse i uppdrag att
motionera i frågan. Här följer ett citat ur protokollet: ”I samband med OM-diskussionen 
togs frågan om de förhöjda startavgifterna åter upp och framfördes önskemål om 
seniorkommitténs agerande. Ragnar Hedenius redovisade seniorkommitténs vid flera tillfällen 
framförda kritik och Anders Söderman SiGK, påpekade att rätt forum för beslut angående 
startavgifter är klubbarna själva, inte UGFs styrelse. Mötet vidhöll dock sin önskan att 
Seniorkommittén skriver en motion i frågan till UGFs styrelse.”

Vårt uppdrag anses härmed genomfört

UGFs seniorkommitté gm

Ragnar Hedenius
/ordf/

UGFs svar:
Styrelsen har behandlat motionen och har konstaterat att frågan om startavgiften för seniortävlingarna 
är en fråga som klubbarna suveränt själva bestämmer. UGF kan inte fatta något beslut om 
startavgifternas storlek för klubbarna. Med hänsyn till det ökande antalet seniorer bland 
Upplandsklubbarnas medlemmar (över hälften av Upplandsklubbarnas medlemmar är 50+) och i linje 
med syftet med vår motion till FM om golf som friskvård kan endast UGFs styrelse vädja till klubbarna 
att sätta en rimlig avgift.


