Protokoll fört vid höstårsmötet 2017-10-12
Plats GolfUppsala, Söderby

1. Mötets öppnande
UGFs ordförande Reidar Andersson förklarar mötet öppnat och hälsar de närvarande välkomna.
2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs enligt bilaga 1
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Stämman godkänner utlysningen trots att den skett några dagar efter stipulerad tid.
4. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs enligt nedanstående punkter 5 - 12.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande väljs Ulf Pettersson och till sekreterare Bo Thyselius
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
Årsmötet väljer Gunnar Lundin och Urban Strömqvist.
7. Behandling av UGF-styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
En motion har inkommit från Lena Wikstrand Nordahl, Wattholma GK, angående damernas
Upplandsmatch, bilaga 2.
Styrelsen har upprättat förslag till beslut . Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, bilaga 3.
8. Fastställande av årsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande
verksamhets- och räkenskapsåret.
Årsmötet beslutar fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 och avgifterna 2018 till
19 kr/senior och 10 kr/junior.
Årsmötet beslutar också ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om hur man i t.ex. seriespelet ska
hantera medlemmar i klubbar med andra medlemsformer, bl.a. Golfstars cloudmedlemmar, för
vilka man inte betalar någon avgift till UGF.
9. Fastställande av antalet ledamöter i UGF-styrelsen
Årsmötet beslutar att antalet ledamöter ska vara sju.

10. Val
a. ordförande för en tid av ett år
Årsmötet väljer Reidar Andersson till ordförande.
b. övriga ledamöter för en tid av två år
Årsmötet väljer Henrik Nilsson och Bo Thyselius.
Årsmötet beslutar också att ersättare för Sirkka-Liisa Bergkvist skall väljas på vårårsmötet.
c. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
Årsmötet väljer Christer Schenholm (sammankallande), Maud Lind och Isa Lindblad.
d. revisiorer för en tid av ett år
Årsmötet väljer Kenneth Turban (ordinarie) och Roger Ohlsson (suppleant)
11. Beslut om val av ombud till UIF - mötet jämte erforderligt antal suppleanter
Årsmötet beslutar att valet delegeras till styrelsen.
12. Mötets avslutande
Mötets ordförande Ulf Pettersson förklarar mötet avslutat.
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