PROTOKOLL
Höstårsmöte 2014
Upplands Golfdistriktsförbund
Dag:
Tid:
Plats:

Torsdag den 23/10 2014
Kl. 18.30 - 21.00
Hotel Scandic Nord, Uppsala

§1.
Öppnande

Årsmötet öppnades av ordförande Reidar Andersson som hälsade
alla välkomna.

§2.
Upprop

Upprop förrättades och röstlängd fastställdes enligt bilaga

§3.
Utlysande

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

§4.
Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes

§5.
Ordf. och sekreterare
För mötet

Till mötesordförande valdes Ulf Pettersson, GolfUppsala.
och Ragnar Gedeborg, Sigtuna GK valdes till sekreterare .

§6.
Justeringsmän

§7.
Inkommen motion

§8.
Verksamhetsplan

Till protokolljusterare valdes Ole Skarin Sigtuna GK, och
Jan-Peder Norstedt Arlandastads GK

I motionen begär GolfUppsala, att antalet seniorlag från
GolfUppsala skall vara densamma som under 2014 eller om
antalet medlemmar är stort, mer än 1500, bör
klubben/anläggningen få delta med mer än 2 lag per åldersklass i
distriktets seriespel. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens
förslag, att avslå motionen.

Utsänt förslag till verksamhetsplan för 2014 föredrogs och
fastställdes efter redaktionella ändringar i texten på sidorna 3 och
4.

Årsavgift

Mötet beslutade att årsavgiften för 2015 blir oförändrad 19 kr per
seniormedlem och 10 kr per juniormedlem.

Budget

Mötet beslutade att tilldela styrelsen en budgetram där
kostnaderna tillåts överstiga intäkterna med det belopp som
kvarstår av 2014 års extra avsatta medel.

§9.
Ledamöter

§10.
Val av ordförande

Antal personer i UGFs styrelse fastställdes till åtta, ordförande
plus sju ledamöter.
Till ordförande på ett år (2015-01-01 – 2015-12-31) valdes Reidar
Andersson, GolfUppsala.

Ledamöter

Till styrelseledamöter på två år Stefan Ståhl (omval), Ulf Löthman
(omval) och Martin Gavelin (nyval).

Valberedning

Till UGFs valberedning omvaldes Christer Schenholm,
(sammankallande) och Kenneth Turban. Dessutom beslutade
mötet att ge styrelsen i uppdrag att till vårmötet 2015 föreslå en
tredje ledamot i valberedningen

§11.
Ombud

§12.
Avslutande

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

Mötet avslutades av ordförande

Vid protokollet

Ragnar Gedeborg
Mötessekreterare

Justeras

Ulf Pettersson
Ordförande

Jan-Peder Norstedt
Justerare

Övriga frågor
Ej beslut

Följande frågor behandlades

-

Ole Skarin
Justerare

Deltagarna uppmanades att skicka in bidrag till UGF:s
hemsida
Ordförande påminde att svara på verksamhetsrevisorernas
enkät

-

-

Golftinget förläggs till Gränbyskolan, föredragshållare är Ewa
Bergström, SGF, och Martin Pettersson, RIG.
Klubbarna uppmanas nominera förtjänta ledare till Årets
Juniorledare i Uppland 2014. Utmärkelsen utdelas vid
vårmötet.
Anton Karlsson, Upsala GK, tilldelas pris för årets spelare
Kort information lämnades från ERFA -mötet i Halmstad
Owe Löfqvist, Olandsbygdens GK, tilldelades UGFs
förtjänstmärke i silver.
Avgående TKO Ragnar Gedeborg avtackades efter 4 år i
styrelsen med blommor.

Avslutningsvis följde en intressant föreläsning av Henrik Norén,
Bankonsulent, SGF, med special-Inriktning Växtnäring och allmän
banskötsel med ansvarsområde Stockholm, Uppland och
Gästrikland. Han redogjorde bl.a.:
För hur de kommande bestämmelserna för användande av
bekämpningsmedel kommer att påverka skötseln av golfbanor.
Hur utförande av hålpipning, vertikalskärning och sanddressning
påverkar kvalitén på i första hand greenerna, men även fairways.
Han avtackades med blommor.

