
 

 
 

 

 

PROTOKOLL  

Höstårsmöte 2011 

Upplands Golfdistriktsförbund 
  

Tid Onsdag 12/10, 2011 kl.18:45 

Plats Scandic Hotel Uppsala Nord 

 

 Innan mötet öppnades utdelades resestipendium till Ellinor Haag, Upsala GK för 

hennes seger på Upplands Golftours OoM Damer. 

 

SGF:s generalsekreterare Gunnar Håkansson gästade mötet. GS informerade om 

den samverkansprocess mellan GK – GDF – SGF som finns etablerad. GS 

informerade även om förbundets prioriteringar 2012 och uppmanade klubbar och 

distrikt att aktivt delta i framtidsfrågorna genom att lämna förslag till prioriterade 

verksamhetsinriktningar för 2013.  

 

Ordförande påminde om två undersökningar som klubbarna ombetts besvara;  

dels en kartläggning av GK organisation, ägande och finansiering, dels 

verksamhetsrevisorernas frågor om hur samverkan SGF-GDF-GK fungerar. 

  

§1  

Öppnande Årsmötet öppnades därefter och efter upprop fastställdes röstlängd enligt bilaga. 

Noterades att fyra av de närvarande medlemsklubbarna saknade rösträtt vid 

årsmötet pga. för sent inbetalda medlemsavgifter 2010. För att undvika en 

upprepning inför årets förbundsstyrelsebeslut, redovisades tidsschema för 

slutfakturering och förfallodag. 

  

Inga motioner fanns anmälda till mötet, varför § 6 i utsänd dagordning kunde 

strykas.  

 

§2  

Utlysande Mötet förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst. 

 

§3  

Föredragnings- Föredragningslistan godkändes. 

lista  

 

§4  

Ordförande och Till mötesordförande valdes Ole Skarin. 

sekreterare för Håkan Sjöberg valdes till sekreterare på mötet  

mötet 

 

§5  

Justeringsmän Till protokolljusterare valdes Jonas Broberg och Roger Ohlsson. 

 

 

§6 

Årsavgift Mötet beslutade att årsavgiften för 2012 behålls oförändrad 19 kr per 

seniormedlem och 10 kr per juniormedlem. 



 

 

 

Budget Rambudget för 2012, som kan innebära ett underskott med 200.000:- godkändes 

av mötet. 

 

 

Verksamhets- Verksamhetsplanen för 2012 presenterades för mötet och godkändes efter 

plan  föredragningen. 

 

 

§7 

Ledamöter Antalet ledamöter i UGFs styrelse fastställdes till sju - ordförande plus sex 

ledamöter. 

 

 

§8 

Val av 

Ordförande Till ordförande för ett år omvaldes Anders Wasberg, EnGK. 

 

 

Ledamöter Till styrelseledamöter på två år valdes Åke Ljungqvist, EnGK (omval), Mats 

Remon, Upsala GK (omval) och Cecilia Sjöberg, ÖgrGK (omval). Ulf Löthman, 

Söderby GK, valdes för 1 år (fyllnadsval). 

 

 

Valberedning Till UGFs valberedning omvaldes Christer Schenholm, UGK (sammankallande) 

och Torbjörn Wiking, ÖrbyGK. Nyval av Kenneth Turban, Kåbo GK. 

 

Revisorer Som revisor omvaldes Helen Ragnarsson. Till revisorsuppleant omvaldes Arne 

Krook, LisGK. 

 

§9 

UIF Mötet uppdrog åt UGFs styrelse att utse ombud samt suppleanter till Upplands 

Idrottsförbunds årsmöte. 

 

§10 

Övriga frågor  

- UGF:s Golfting är planerat till 12/11. Celsiusskolan är bokad, föreläsare 

Troed Troedsson medverkar. 

 

- Mötet valde Ole Skarin, SigGK att förutom ordföranden företräda distriktet 

vid SGF:s Golfting 19-20/11. 

 

- Förslag på nomineringar till Årets Golfare ska lämnas till ordföranden 

snarast. Utmärkelsen delas ut vid Golftinget, 12/11. 

 

- Förslag på nomineringar till Årets Juniorledare ska lämnas till ordföranden. 

Utmärkelsen delas ut på Vårårsmötet. 

 

- Nordea Masters 2012 kommer att genomföras 6-9 juni (ons-lör). Alla 

uppmanas att inom sina klubbar ta upp frågan om intresset att delta som 

funktionärer. Klubbar som ställt upp tidigare har företräde. 

 

- Distriktet har ingen kanslist anställd. Tidvis är arbetsbelastningen stor. 

Förslag att distriktet hyr resurs av någon klubb vid behov. Förslag på klubb 

med tillgänglig resurs lämnas till ordföranden. 

 



 

 

§11 

Avtackning Håkan Sivander avtackades efter sex år i styrelsen med ansvar för 

seniorkommittén.  

 

 

§12 

Avslutande Ordföranden avslutade mötet kl 21.15. 

 

 

 

 

Vid protokollet  

 

 

Håkan Sjöberg  

Mötessekreterare 

Justerat  Justerat Justerat 

 

 

 

Ole Skarin  Jonas Broberg Roger Olsson 

Mötesordförande  Protokolljusterare Protokolljusterare 

 


