Protokoll fört vid vårårsmöte med Upplands Golfförbund
onsdagen den 19 mars kl. 18.00 på Scandic Hotel, Uppsala Nord

DAGORDNING
1. Upprop genom presentation och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
på grundval av den av FS upprättade röstlängden.
2. Beslutades att mötet utlysts på rätt sätt.

3. Föredragningslistan fastställdes.
4. Till ordförande för mötet valdes Rolf Carlsson och till sekreterare Ulf Löthman.

5. Sören Ohlsson och Cecilia Sjöberg valdes till protokolljusterare tillika rösträknare,
som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Vid fyllnadsval till styrelseledamot 2014-15 valdes Isabell Lindblad, Hallstavik GK.

7. Ordföranden föredrog 2013 år Balans- och Resultaträkning samt
Verksamhetsberättelse.
8. Ordföranden presenterade Revisorernas berättelse över UGF-styrelsens förvaltning
under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret 2013. Årsmötet beslutade på
revisionernas förslag att fastställa resultat- och balansräkning.

9. Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för UGF’s styrelse för den tid revisionen avsåg.
10. Till revisor omvaldes Heléne Ragnarsson och till revisorssuppleant valdes Roger
Olsson för en tid av ett år.

11. Rapporterades om förslag till de ärenden som skall behandlas vid FM samt yttrande
över dessa. På ordf.konferensen i april kommer dessa ärenden diskuteras för att
bestämma vad ombuden skall framföra.
12. Till FM valdes som ombud Reidar Andersson, Jan-Peder Nordstedt, Ulf Löthman och
Anders Wasberg.

13. Inga motioner hade inkommit.
14. Inga övriga frågor behandlades.
15. Ordföranden avslutade mötet

Efter Årsmötet följde:
Avtackning med blommor till Ordförande för Årsmötet, Rolf Carlsson.
Gratulationer och blommor till Öregrund GK som tilldelats 2013 års SGA:s Natur-och
Miljöpris.
Till årets Juniorledare i Uppland för 2013 har utsetts Jacob Remon, som erhåller
stipendium om 7.000 kronor samt diplom, som delas ut vid ordförandekonferensen i
april när Jacob kan närvara.
UGF’s Guldnål samt blommor tilldelades Ragnar Gedeborg.
Avtackades Anders Wasberg, efter 6 år som UGF’s ordförande, med tavla och blommor.
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