
 

 

Protokoll fört vid UGFs Seniorkommittés årskonferens 

den 16 september 2014 på Upsala Golfklubb 

 

 

 

 

1. Mötets öppnande  
Ulf Löthman hälsade samtliga välkomna. 

 

2. Val av mötets ordförande 
Till mötesordförande valdes Reidar Andersson. 

 

3. Val av sekreterare 

Ronnie Bengtsson valdes till sekreterare. 

 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes.  

 

5. Närvarande klubbar 
16 klubbar; Arlandastad, Enköping, Friibergh, Grönlund, Hallstavik, Johannesberg, Roslagen, Sigtuna, 

Upsala, Vassunda, Wattholma, Väddö, Älvkarleby, Örbyhus, Öregrund och Golf Uppsala. 

 

6. Ekonomisk rapport 
Kassören Jan Östman lämnade en ekonomirapport som säger att ekonomin är god. Kommitténs 

intäkter utgörs av anmälningsavgifter, som i sin tur utbetalas till klubbarna för spelavgifter per 

spelomgång.  

 

7000 kr går till juniorstipendium varje år. 

 

Vid årets slut överlämnas seniorkommitténs redovisning till distriktets kassör och blir en del av UGFs 

årsredovisning och bokslut, som granskas av revisorer och behandlas på distriktets årsmöte. 

 

Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 

 

7. Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan 

Verksamhetsberättelsen för 2014, som finns tillgänglig via hemsidan ansågs föredragen. 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.  

Verksamhetsplanen, som också finns tillgänglig på hemsidan föredrogs och godkändes.  

 

 

8. Val av ordförande 
Ulf Löthman omvaldes på förslag från valberedningen för 1 år. 

 

9. Val/nominering av kommittéledamöter  
Anders Larsson omvaldes till 2016. Ronnie Bengtsson, Gunnar Tallnäs och Jan Östman är redan valda 

till 2015. Nyval till 2016 är Ragni Kaiheden och Björn Frånlund. 



Kommittén utses formellt av UGFs styrelse. 

 

 

10. Val av Valberedning 
Mona Neselius, Vassunda GK och Maud Lind, Upsala GK omvaldes, båda för 1 år. Därtill kommer en 

representant från kommittén. 

 

11.  "Belöningen" – lottning 
Anders Larsson presenterade de 10 klubbar som redan är klara för Belöningen; Roslagen, Upsala, 

Vassunda, Sigtuna, GolfUppsala, Öregrund , Enköping, Friibergh, Arlandastad och Älvkarleby.  

Den lottade klubb som får delta i ”Belöningen” drogs och lotten föll på Olandsbygden.  

 

12. Motioner  
3 motioner har inkommit, men en av dessa visade sig inte gälla Seniorkommittén utan var ställd till 

UGFs styrelse. Den kommer att behandlas på UGFs årsmöte i oktober istället. 

 

Motion 1. Johnny Wallin, Grönlunds GK anser att man ska fördela spelplatser inom distriktet och 

bland klubbar som har lag med i seriespelet. 

Kommittén har behandlat motionen och lämnat följande yttrande: 

Motionen bifalles. 

Motion 2. Ella Salwen, Kåbo GK önskar får ha delat lag inom seriespelet med Bodaholm, tills man får 

en egen bana igen. 

Kommittén har behandlat motionen och lämnat följande yttrande: 

Statuterna säger redan att man inte får blanda klubbar och kommittén vidhåller det. 

Motionerna ansågs därmed vara besvarade. 

13. Avslutning 

Reidar Andersson tackade kommittén, klubbrepresentanter och övriga mötesdeltagare för visat intresse 

och avslutade mötesförhandlingarna.  

 

Ulf Löthman tackade av Göte Johansson som avgått på egen begäran med blommor. 

Ulf tackade även Reidar för ordförnadeskapet med blommor.  

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Ronnie Bengtsson   Reidar Andersson 

 

 

 


