
 

 
 

 

PROTOKOLL 

Vårårsmötet 2011 

Upplands Golfdistriktsförbund 

 

 
  

Tid Onsdag den 23 mars 2011 

Plats Scandic Hotel Uppsala Nord 

 

 

§1  

Öppnande Mötet öppnades 18.30. 

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 Rolf Carlsson och 

sekr. för mötet Lena Wikstrand valdes till mötets sekreterare 

 

§5  

Justeringsmän Till protokolljusterare valdes Leif Björling Sigtunabygdens GK samt  

Jesper Sagebrand Grönlund GK. 

 

§6  

Verksamhets- Mötet fastställde verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret. 

berättelse 

 

Balans- och Mötet fastställde Balans- och Resultaträkningen för det gångna räkenskapsåret. 

Resultaträkning 

 

Disposition Mötet beslutade att disponera överskottet (480 907,89) i ny räkning. 

 

Förstärkt budget Mötet beslutade att förstärka UGFs budget 2011 med 130 000:- 

 

  

§7  

Revisionsberättelse Revisionsberättelsen föredrogs och lades därefter till handlingarna. 

 

 

§8  

Ansvarsfrihet I enlighet med revisorernas förslag beslöt mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

för det gångna räkenskapsåret. 

 



§9 

FM Då Kerstin Rydström FS tyvärr blivit sjuk föredrog istället Anders Wasberg, UGFs 

ordf, de ärenden som skall behandlas på FM. 

All formalia inför FM den 15-16/4 går att finna på UGFs hemsida. 

http://www.upplandsgolf.org.se/arsmoetn.html 

Mötet delegerar till UGFs ordförandeträff den 6/4 att fatta beslut i ärendena. 

 

§10 

Ombud FM Till delegater från Uppland valdes, Kenneth Turban Kåbo GK, Jonas Broberg 

Enköpings GK samt Anders Wasberg UGF. 

Mötet uppdrar till UGFs ordf. att utse ev. suppleant. 

§11 

Årets Junior- 

Ledare 2010 Anmäldes att UGFs styrelse har utsett Marie och Mattias Lundvall till Årets 

Juniorledare 2010. Mattias kunde inte närvara men Maria mottog diplom samt ett 

stipendium på 7.000:- 

Motivering finns att läsa på UGFs hemsida. 

http://www.upplandsgolf.org.se/aretsjuniorledare.html  

§12 

Övriga frågor/ 

Informationspunkter  

Ordf.konferens Den 17/8 hålls UGFs ordförandekonferens med golf. Mötet uppmanades att 

komma med förslag på vilken klubb man ska vara. 

 

Höstårsmöte Mötet beslutade att mötet hålls den 12/10 

 

Golftinget Årets Golfting hålls den 19/11 

 

SISU Håkan Sjöberg redogjorde kort om vikten av att rapportera aktiviteter till SISU. 

Målet var att redovisa 12 000 timmar 2010, men målet nåddes inte utan det blev ca 

5 500 timmar. Endast 14 av distriktets klubbar har redovisat aktiviteter. 

UGFs aktivitetslista visades som exempel. Aktivitetslistan är ett verktyg för 

planering och redovisning. 

Håkan gav följande råd. 

1. Ta ut en föreningskonsulent till klubben för att kartlägga klubbens 

utvecklingsbehov. 

2. Lista lämpliga aktiviteter kommittévis 

3. Redovisa aktiviteterna mot listan löpande under året. 

 

Öppen Golfdag En enkät har skickats ut till alla klubbar i distriktet där man får ange om och vilken 

dag klubben avser att hålla ”Öppen Golfdag” 

En samlingsannons i Golfbilagan i UNT kommer under våren med deltagande 

klubbar och datum.  

 

Juniorlyftet UGFs ordförande informerade om Juniorlyftet. En juniorsatsning i samverkan med 

SGF 2011-2014. All information finns på UGFs hemsida. 

http://www.upplandsgolf.org.se/juniorelit/juniorlyftet.html 

Ett upptaktsmöte hålls den 13/4 på Upsala GK. 

 

GIT-utb Anders Wasberg har hållit i ett antal utbildningar Utdata ur GIT, som ger 

klubbarna ett bra underlag för uppföljning och styrning. Om klubbarna vill 

kommer UGF att erbjuda fler utbildningar 2011. 

 

Nordea Sc. Masters Årets första möte med ledningsgruppen hålls den 24/3. Förfrågan om 

funktionärsdeltagande kommer inom kort att skickas ut till klubbar i distriktet. 

 

http://www.upplandsgolf.org.se/arsmoetn.html
http://www.upplandsgolf.org.se/aretsjuniorledare.html
http://www.upplandsgolf.org.se/juniorelit/juniorlyftet.html


§13 

Avslutande Mötet avslutades kl. 20.00 

 

  

 

 

 

Vid protokollet  

 

 

Lena Wikstrand  

Mötessekreterare 

 

 

Justerat Justerat Justerat 

 

 

Rolf Carlsson Leif Björling Jesper Sagebrand 

Mötesordförande Protokolljusterare Protokolljusterare 

 


