
 

 

Minnesanteckningar från Ordförandekonferens 17 augusti 2018 på Burviks GK 

Närvarande: Se separat lista 

Agenda: 

1. Presentation om Burviks GK  

Leif Ollerstam presenterar klubben och dess verksamhet. 

 

2. UGFs 40 – årsjubileum 2019 

Hans Andersson presenterar styrelsens tankar. Deltagarna stöder förslaget. 

 

3.  ERFA – mötet, distriktsordförandes årliga konferens. På konferensen deltar även 

förbundsstyrelsen. 

Reidar A går igenom agendan för mötet. 

 

4. Direktinformation från UGF till distriktets golfare 

Sören Ohlsson presenterar styrelsens tankar om att kunna nå klubbarnas alla medlemmar 

direkt via e-post.  

 

5. GEO och ”nya miljöresan” 

Bo Thyselius presenterar den "Nya Miljöresan - GEO OnCourse". Inbjudan till infomöte 

kommer senare i höst. 

 

6. ERFA träff för Bana&Miljö, 5 september 

Info har skickat ut via mejl 16 augusti. Deltagarna ombeds anmäla deltagare från sin klubb. 

 

7. Handigolf, Arboga exemplet 

Hans Andersson informerar om hur Arboga GK arbetar med Handigolf. Möjlighet finns att 

kontakta Arboga GK och Hälla GK för mera information. 

 

8. Utbildningsplanering inför nya regler som träder ikraft 2019 

Under hösten eller i början av 2019 kommer alla klubbar att erbjudas utbildning till 

klubbarnas tävlingsansvariga. UGF kan ge stöd till klubbarna i deras utbildning av deras 

medlemmar. 

 

9. Enköpings GK och Friiberghs GKs möte med politiker 

Ulf Johansson berättar om möte med riksdagsledamöter, kommunala politiker, tjänstemän, 

lokala media i Enköpings kommun. Syftet med mötet var att informera målgrupperna om 

"Golfnyttan i samhället" och att skapa dialog mellan klubbarna och beslutsfattarna. 

 

10. Klustermöte  

24 maj där Öregrunds GK, Älvkarleby GK, Hallstaviks Gk, Roslagens GK Norrtälje, Väddö GK 

och UGF deltog. 

Mötet var givande och dialogen fördes i en konstruktiv anda. Klubbarna vill gärna ha ett 



 

uppföljningsmöte. 

 

 

11. Kåbo Golfklubbs Stipendiefond för ungdomar 

Kåbo GK har instiftat en stipendiefond för ungdomar. Syftet är att under 10 år stimulera en 

eller flera ungdomar som gjort framsteg inom golfen. All information kan läsas på UGFs 

hemsida. 

 

12. Medlemsstatistik 

Reidar går igenom aktuellt läge. Den stora förändringen är att Sparren GK har kraftigt ökat 

sitt medlemsantal och är nu uppe i ca 2750 medlemmar. 

 

13. Övriga frågor   

GDPR 

En del frågetecken kvarstår att få svar på. UGF arbetar med frågan och kommer att informera 

klubbarna vid senare tillfälle. 

 

Stölder på golfanläggningarna 

Bekymmer med stölder på anläggningarna, även "fräcka stölder" på dagtid.  

 

14. Bästbollävlingen  

vanns av lag Sören Ohlsson, Jan-Åke Eriksson, Eero Ikäläinen och Reidar Andersson. på 62 

slag. På samma score låg också lag Sture Holmgren, Bo Thyselius, Ronnie Ekström och Maud 

Lindh men med högre handikapp. 

 

15. Avslutning 

Reidar A tackar Burviks ordförande för dagens värdskap.   

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bo Thyselius  Reidar  Andersson 

Sekreterare  Ordförande 


