PROTOKOLL
Vårårsmötet 2010
Upplands Golfdistriktsförbund
Tid
Plats

§1
Öppnande

Måndag den 22 mars 2010
Scandic Hotel Uppsala Nord

Mötet öppnades 18.45.
Fullmaktsgranskning gjordes och röstlängden fastställdes enl. bil.1

§2
Utlysande

Mötet förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

§3
Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§4
Ordf. och
sekr. för mötet

Till mötesordförande valdes Arne Ahlström och
Lena Wikstrand valdes till mötets sekreterare

§5
Justeringsmän
§6
Verksamhetsberättelse

Till protokolljusterare valdes Sture Pettersson Kåbo GK samt
Erik Winell UGK.
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes av mötet.

Balans- och
Resultaträkning

Mötet fastställde Balans- och Resultaträkningen för det gångna räkenskapsåret.

Disposition

Mötet beslutade att disponera överskottet (260.040,61) i ny räkning.

§7
Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs och lades därefter till handlingarna.

§8
Ansvarsfrihet

§9
Val av
Revisor
Suppleant

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

Helene Ragnarsson Öhrlings PriceWaterHouseCoopers omvaldes på ett år
Arne Krook Lisinge GK omvaldes på ett år.

§10
Överenskommelser

§11
FM

§12
Ombud FM

§13
Årets JuniorLedare 2009

§14
UGFs silvermärke

a) Reducerad vardagsgreenfee
b) Fritt spel juniorer
c) Halv greenfee vid scratchtävlingar
d) UGFs introduktionskort
Mötet beslutade anta alla fyra förslagen (bil.2)

Anders G. Sjögren SGF rapporterade kort inför FM. All formalia inför FM går att
finna på UGFs hemsida. http://www.upplandsgolf.org.se/arttikelarkiv/38-sgf/622handlingar-forbundsmotet-2010.html

Som delegater från Uppland valdes, Erik Winell UGK, Sören Ohlsson ÖgrGK,
Anders Wasberg UGF. Val av den 4:e delegaten hänskjuts till ordförandeträffen
den 13/4.

Anmäldes att UGFs styrelse har utsett Mats Remon Kåbo GK till Årets
Juniorledare 2009. Mats mottog diplom samt ett stipendium på 7.000:-

Anmäldes att UGFs styrelse har, efter förslag från Sigtunabygdens GK tilldelat
Anders Söderman UGFs silvermärke nr 22.

§15
Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§16
Avslutande

Mötet avslutades kl. 20.00

Vid protokollet

Lena Wikstrand
Mötessekreterare

Justerat

Justerat

Justerat

Arne Ahlström
Mötesordförande

Sture Pettersson
Protokolljusterare

Erik Winell
Protokolljusterare

Infopunkter 2010-03-22 efter UGFs Vårårsmöte.
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

Miljöresan.
Bo Thyselius informerade kort om ”Miljöresan”. 12 klubbar har anmält sig och upptaktsmöte är
den 24/3.
Statistik SISU.
Anders informerade om ”Lärgrupper” som ger SISU-pinnar. Målet är att Golfen i distriktet skall ha
samlat ihop 12.000 timmar innan året är slut.
Anders lägger ut material på UGFs hemsida.
Öppen Golfdag 8/5.
På UGFs hemsida finns nu material som kan användas inför dagen. Anmäl kontaktperson på den
länk som ligger på hemsidan.
Nordea Scandinavian Masters.
Avtalet undertecknat idag den 22/3. Infomöte för ”chefer” kommer i slutet av april.
Lilla Masters med ca 80 starter den 6 juni.
22 klubbar från Uppland och 28 från Stockholm kommer att fungera som funktionärer på Masters.
Anders skickar ut material till alla klubbordföranden.
Funktionärsregistret
Anders påminde alla om att fylla i funktionärsregistret i GIT.
Hcp-projektet
Anders redovisade detaljer ur uppföljningen av projektet. Hcp-ansvariga kommer att inbjudas till
ett uppföljningsmöte.
Skatteutredning
Anders uppmanade alla att läsa artikeln på UGFs hemsida ang. det skatteförslag som föreligger.
Det kan innebära att klubbarna blir momsskyldiga (6 %). Där finns också en beräkningsmall som
man kan använda för att se hur det slår för den egna klubben.
Auktorisation Nybörjarutbildningen
Om man har samma personer som 2009 behöver man bara registrera namnen i GIT. Annars skall
blanketterna för auktorisation fyllas i och skickas in till UGF.
Kommande utbildningar
GIT del 2
25/3
TLR1
27-28/3
GIT-TL
6 & 8/4
GIT rapporter 14/4
Ledarutbild 1&2 – inget fastställt datum ännu.
Extra ordf.möte 13/4
Beslut om hur delegaterna skall rösta på ärenden på FM (läs på innan mötet)
LOK-stödsutbildning

