
 

Protokoll fört vid ordförandekonferens 18 augusti 2016 på Öregrunds GK 

 

§ 1. Ordförande Reidar Andersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§2.  Prisutdelning från dagens Bästbolltävling. Vinnare på 46 poäng blev Bo Lundquist/Ulf 

Johansson/Sture Holmgren/Martin Gavelin. På delad andra plats 45 poäng blev lagen 

Anders Wasberg/Lennart Billfalk/ Göran Bryntesson/ Jan östman och Håkan 

Sjögren/Leif Ståhl/Reidar Andersson. 

 §3. Informationspunkter  

1. Länsstyrelsen i Uppsala har beslutat efter framställan från UGF att golfbilar får 

användas på golfbanor. Beslutet gäller från juni 2016. Författningstexten kommer 

att läggas ut på UGFs hemsida. 

2. UGF informerar om hur miljöarbetet fortskrider i distriktet. Uppmaning till 

distriktets ordförande att skicka sin greenkeeper/miljöansvariga på de möten som 

UGF inbjuder till. 

3. Martin Gavelin redovisar om den senaste attacken på UGFs hemsida. Brister i ett 

tillägg gjorde att hemsidan kunde infekteras. Tyvärr hann Norton och Google 

”svartlista” denna. Allt är återställt så nu är hemsidan helt OK. 

4. Uppland är störst som distrikt på Facebook. Ordföranden uppmanas att dela 

information på Facebook.  

5. UGF framför att det är önskvärt att samtliga klubbars hemsidor har en länk till 

UGFs hemsida. 

6. Redaktörer eftersöks för att underhålla UGF:s hemsida, så att den fortsättningsvis 

har samma höga kvalitet. Uppmaning att ordföranden ställer frågan internt på 

klubb om intresse finns att hjälpa till. Tanken inför 2017 finns att skapa en 

kommitté kring detta. 

             §4. Presentation av Öregrunds GK. 
Klubbens ordförande Sture Holmgren berättar bl.a. om att klubben stiftades 1993 och 

invaldes samma år till SGF. Klubben har god ekonomi men under de senaste två åren 

har medlemsantalet minskat med ett ca 20/år. Sture redovisar sponsorintäkternas 

ungefärliga storlek. En del renoveringsprojekt är på gång varav tre greener skall byggas 

om. Bokningsbeläggningen under säsong är 59 %. Den nyanlagda Paddelbanan tycks 

ge positiva effekter och klubben har optionsrätt att ta över paddelbanan  

§5. Handigolf 

Ronny Ekström föredrar om handigolfen i Uppland och riksnivå. Det är svårt att nå ut 

med information på lokalnivå. Uppmaning till klubbarna att informera medlemmar 

med olika funktionshinder att kontakta Ronny. Ronny berättade att det finns en tour 

på riksnivå och önskemål från SGF att anordna regionala tävlingar. Älvkarleby har 

erhållit medel från Allmänna arvsfonden för handigolfaktiviteter. En allmän diskussion 

kring ämnet fördes och tankar på hur golfklubbar kan ta kontakt med skola och 

kommun togs upp. Medel kan sökas från allmänna arvsfonden för tillgänglighet och 

framkomlighet. Information kring detta finns på SGFs hemsida. Två klubbar som 



 

erfarenhet och lämpligtvis kan kontaktas är Kallfors och Borås. Sidodiskussion om 

ensamkommande barn, Vassunda har kört en vända och har haft en dialog med 

kommunen. 

§6. Medlemsstatistik i Uppland 

 Reidar redogör för aktuell medlemsstatistik. En minskning har skett med ungefär 1000 

medlemmar. Distriktet har även en minskning, dock ej så stor, på juniorsidan. En 

diskussion fördes både om juniorrekrytering och också junioraktiviteter. 

 

§7. Talang/Elit 

Fråga ställs till samtliga närvarande om styrelse har koll på sin juniorverksamhet?  UGF 

tolkade svaret från auditoriet som ja men bristfällig vilket också uttrycktes i klartext. 

Redogörelse kring deltagande på golftinget, lägst någonsin; juniortävlingar, få 

deltagare, bekräftar församlingens svar. Den andra frågan som ställdes var: Hur når vi 

ut tillsammans med information inför nästa ting och junioraktiviteter inför 2017? Vad 

gäller golftinget måste klubbarna ansvara för att det finns åtminstone en representant 

till varje seminarium.  Vad gäller juniorverksamheten var klubbarna intresserade att 

samverka kring olika typer av junioraktiviteter och tjejsatsningar och UGF åtar sig att 

starta upp möten.  Henrik Nilsson informerade om den resa Upsala Gk gjort kring sin 

juniorsatsning sedan 8 år. Information kan ni se på www.laget.se/upsalagk  

 

§8. Distriktsdomare 

Behovet är stort att fylla på med distriktsdomare och samtliga uppmanas att nå ut 

med information om detta på sina klubbar. Tankar finns hos UGF att klubbar som har 

distriktsdomare är de klubbar som får arrangera distriktstävlingar. 

  

            §9. Golfhäftet 

Upsala Gk har sagt nej till Golfhäftet och ställer frågan till övriga om de kan tänka sig 

att säga nej. Kan rabatten omförhandlas med Golfhäftet? Anders Wasberg informerar 

om SGF:s kreditkort. Mötet förordar att UGF inför ERFA möte lyfter frågan att landets 

samtliga anslutna klubbar skapar utrymme för att omförhandla rabattsatsen som 

Golfhäftet erbjuder.  

 Sture Holmgren, Öregrunds GK, föreslog att distriktets klubbar tar en gemensam 

diskussion om rabatter. 

 

§10. ERFA-Möte, för distriktsordförande, 27/8-28/8. 

 Följande frågor har väckts av distriktsordförande: 

- SGFs verksamhetsrevision: Omfattning och mål, Resurser: tid, pengar, Styrning: 

riktlinjer, kommunikation, redovisning 

Reidar redovisar den diskussion som uppstod under FM-dagarna, i april 2016, på 

grund av Verksamhetsrevisorernas rapport. 

http://www.laget.se/upsalagk


 

Mötet stödjer Reidars förslag att Verksamhetsrevisorerna skall kritiskt granska 

Förbundsstyrelsens arbete och i rapporten lyfta fram de områden som behöver 

utvecklas för att uppnå de mål som Förbundsmötet beslutat.  

- Distriktens framtida roll: Hur kommer Distriktens framtida roll och i förlängningen 

klubbarna påverkas i samband med införandet av den nya organisationen med 

Klubbrådgivarna.  Inget medskick till Reidar i denna fråga. 

- Introduktionskort :Gemensam policy angående introduktionskort för distrikt. 

Intresse – förutsättningar? Inget medskick till Reidar i denna fråga 

- Banvärdering - hur gick det till från diskussion till beslut? Inget medskick till Reidar 

i denna fråga speciellt då beslutet om en regional banvärderingsorganisation 

redan är taget. 

- Golfhäftet: Mötet förordar att UGF inför ERFA möte lyfter frågan att landets 

samtliga anslutna klubbar skapar utrymme för att omförhandla rabattsatsen som 

Golfhäftet erbjuder. 

§11. Reidar berättar om varför klubbrådgivaren Lena Dahlgren Lindström inte kunde delta. 
Mötet föreslog att Lena inbjuds till golftinget 2016-11-19. Lena har under sommaren 
gjort informella besök på följande klubbar/associationer: Arlandastad GK, Bodaholm, 
Friiberghs GK, GolfUppsala, Hallstavik GK, International GC, Johannesberg G&CC, 
Lisinge GK, Roslagens GK Norrtälje, Sigtuna GK, Skepptuna GK Valla, Sundsta Golf, 
Upsala GK, Vassunda GK, Väddö GK, Öregrunds GK.  

 Det framfördes att det hade uppskattat om ordförande/kansliet hade informerats före 
besöken. 

 
§12. Reidar tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Stefan Ståhl    Reidar Andersson 

 

 

 

 

 

 

 


