
 

Protokoll 

Höstårsmöte 2015 

Upplands Golfförbund 

Dag: Torsdag den 22/10 2015 

Tid: Kl 18.30 – 19.15 

Plats: GolfUppsala, Söderby Golf 

DAGORDNING 

§1. Mötets öppnande  

Årsmötet öppnades och alla hälsades välkomna av Reidar Andersson 

§2. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den av FS 

upprättade röstlängden  

Upprop förättades och röstlängd fastställdes enligt bifogad bilaga 

§3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.  Kallelse till mötet skickades den 24/8. 

§4. Fastställande av föredragningslista. 

Föredragningslistan godkändes. 

§5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till mötesordförande valdes Rolf Carlsson och till sekreterare valdes Martin Gavelin. 

§6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera 

mötesprotokollet 

Till protokolljusterare valdes Anders Eriksson och Jan Högström. 

§7. Behandling av UGF-styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

Ingen av styrelsen inlämnad proposition. Inga inkomna motioner. 

§8. Fastställande av årsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande 

verksamhets- och räkenskapsåret 

Årsavgifter:  Mötet beslutade att årsavgiften för 2016 förblir oförändrad;  19 kr per  

seniormedlem,  10 kr per juniormedlem. 



 

Verksamhetsplan:  Förslag till verksamhetsplan föredrogs av Reidar Andersson och  

fastställdes av mötet. 

Budget:   Mötet fastställde en ekonomisk nettoram av 420 000:- plus ev bidrag.   

§9. Fastställande av antalet ledamöter i UGF-styrelsen 

Antal personer i UGFs styrelse fastställdes till åtta, ordförande plus sju ledamöter. 

§10. Val av 

a. ordförande för en tid av ett år 

Till ordförande på ett år (2016-01-01 – 2016-12-31) valdes Reidar Andersson, GolfUppsala. 

b. fyra (4/7 - delar av antalet) övriga ledamöter för en tid av två år 

Till styrelseledamöter på två år valdes Isa-Belle Lindblad (omval), Åke Ljungqvist (omval), Bo Thyselius 

(omval) och Henrik Nilsson (nyval). 

c. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande 

Till UGFs valberedning omvaldes Christer Schenholm (sammankallande), Kenneth Turban och Moa 

Duff. 

§11. Beslut om val av ombud till UIF - mötet jämte erforderligt antal suppleanter (förslag att valet 

delegeras till styrelsen.) 

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

årsmöte. 

§12. Mötets avslutande 

Mötet avslutades av ordförande 

 

Vid protokollet 

 

Martin Gavelin 

Mötessekreterare 

Justeras 

 

Rolf Carlsson   Anders Eriksson  Jan Högström 

Ordförande   Justerare   Justerare 


