Vårårsmöte 2016-03-10 , Plats: GolfUppsala, Söderby
Dagordning
§ 1. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den av FS
upprättade röstlängden
Ordförande Reidar Andersson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
Därefter förrättas upprop och röstlängd fastställs. (Bilaga 1)
§ 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Konstateras att mötet utlysts korrekt.
§ 3. Fastställande av föredragningslista
Dagordningen fastställs enlig utskickad lista.
§ 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Rolf Carlsson väljs till mötesordförande och Bo Thyselius till sekreterare.
§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet
Anders Wasberg och Mats Remon väljs.
§ 6. UGF-styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret. (Bilaga 2)
Reidar Andersson presenterar delar av Verksamhetsberättelsen. Rolf Carlsson belyser bokslutet.
Mötet beslutar fastställa verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
§ 7. Revisorernas berättelse över UGF-styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret
Rolf Carlsson föredrar revisionsberättelsen. (Bilaga 3)
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för UGF-styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

§ 9. Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
Till revisor väljs Helen Ragnarsson och till suppleant Roger Olsson (Upsala GK)
§ 10. Rapport om förslag till ärenden att behandlas vid FM samt yttrande över dessa
Reidar Andersson informerar om aktuella ärenden, bl.a.
- Förslaget till verksamhetsinriktning för SGF 2017-2018
- Förändring av mallstadgar för golfdistriksförbund
- Ekonomisk ram och medlemsavgifter för 2017
Mötet beslutar godkänna rapporten.

§ 11. Val av ombud till FM
Mötet beslutar utse Reidar Andersson UGF, Leif Ollerstam Burviks GK, Kjell Gustavsson Roslagens
GK Norrtälje, samt att en fjärde repr. utses genom styrelsens försorg.
§ 12. Behandling av inkomna motioner (Bilaga 4)
Motion från Burviks GK. Leif Ollerstam föredrar bakgrunden till motionen.
Reidar Andersson föredrar styrelsens svar.
Mötet beslutar att motionen är besvarad.
§ 13. Mötets avslutande
Ordförande Reidar Andersson förklarar mötet avslutat.
Utdelning av utmärkelser
Madelene Sagström, Enköpings GK och Anton Karlsson, Upsala GK mottar utmärkelsen Årets Golfare
2015.
Mats Remon, Upsala GK tilldelas UGFs Guldmärke nr 21 och Sören Ohlsson, Öregrunds GK tilldelas
UGFs Silvermärke nr 27.
Därefter informerar Ole Skarin om aktuella saker i förbundet, bl.a. förslaget till Verksamhetsinriktning 2017-2018.
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