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Protokoll fört vid UGFs Seniorkonferens den 13 september 2016  
på Upsala GK 
 
1. Mötets öppnande 

Ulf Löthman öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. Val av ordförande för mötet 
Reidar Andersson valdes till ordförande för mötet. 
 

3. Val av sekreterare för mötet 
Ragni Kaiheden valdes till sekreterare. 
 

4. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan som redovisats på hemsidan godkändes.  
 

5. Närvarande klubbar 
Femton klubbar/associationer var närvarande: Burviks GK, Enköpings GK, Friiberghs GK, 
GolfUppsala, Grönlunds GK, Johannesbergs GK, Olandsbygdens GK, Roslagens GK 
Norrtälje, Sigtuna GK, Upsala GK, Vassunda, Wattholma GK, Väddö GK, Älvkarleby GK 
och Öregrunds GK. 
 

6. Ekonomi 
Jan Östman, seniorkommitténs kassör, berättade att ekonomin är god och visar på ett 
plusresultat för året. 

 
7. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen för 2016 finns tillgänglig på hemsidan och ansågs föredragen. 
Den godkändes och lades till handlingarna. 
 

8. Val av ordförande för seniorkommittén 
Sören Ohlsson valdes till ordförande för en tid av ett år. 
 

9. Val av kommittéledamöter enligt gällande stadgar 
Sirkka-Liisa Bergkvist valdes in som ny ledamot för en tid av två år. Omval av Anders 
Larsson, Ragni Kaiheden och Björn Frånlund för en tid av två år. Gunnar Tallnäs och Jan 
Östman är valda fram till 2018.  
 

10. Val av valberedning 
Maud Lind och Mona Neselius omvaldes för en tid av ett år. Sören Ohlsson ingår i 
valberedningen som representant för styrelsen. 
 

11. Belöningen – lottning av en klubb 
Anders Larsson presenterade de tio klubbar som redan är klara för Belöningen: 
Upsala GK, Roslagens GK Norrtälje, GolfUppsala, Enköpings GK, Vassunda GK, 
Arlandastad GK, Sigtuna GK, Älvkarleby GK, Öregrunds GK och Grönlunds GK. Inlottning 
av en klubb genomfördes och Väddö GK blev inlottad. 
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12. Motioner 

Elva motioner hade inkommit och förberetts av seniorkommittén för förslag till beslut. 
Motionerna i sin helhet har redovisats på hemsidan. 
 
Motion 1 
Förslag att spel- och tävlingshandbokens rekommendation enligt punkt 10.4.6.2 tillämpas 
vid tävlingar i UGFs regi. 
Beslut: Motionen bifölls 
 
Motion 2 
Förslag att formatet för Klubbkampen ändras till att vara poänggrundande baserat på 
resultat i UGFs OM-tävlingar.  
Beslut: Omröstning genomfördes och av de 15 närvarande klubbarna röstade nio för 
att frågan remitteras tillbaka till seniorkommittén för ytterligare utredning. 
 
Motion 3 
Förslag att tävlingsbestämmelserna för DM omformuleras. 
Beslut: Motionen bifölls och statuterna uppdateras för 2017. 
 
Motion 4 
Förslag att de publicerade resultaten för 2016 års DM revideras enligt samma princip som  
i motion 3.  
Beslut: Motionen bifölls 
 
Motion 5 
Särskiljningsmetod vid OM-tävlingar. 
Beslut: Motionen bifölls 
 
Motion 6 
Beslut, ändringar av bestämmelser etc 
Beslut: Avslås. Motionen måste tillställas UGF 
 
Motion 7 
Tävlingsprogrammet för 2016 är väldigt hoppackat. Förslaget är att förskjuta programmet 
och ha senioravslutningen senare i september. 
Beslut: Motionen bifölls. 
 
Motion 8 
Gemensamma tävlingsbestämmelser inom UGF. 
Beslut: Motionen avslogs. Räcker med att statuterna och övriga rutiner bestäms med 
klubbrepresentanter på Golftinget. 
 
Motion 9 
DM lag – det bästa laget bör bli det lag som har lägst score oavsett division. 
Beslut: Motionen bifölls med förtydligandet att lagen då ska spela samma bana, 
samma dag och samma spelform vid samtliga tillfällen som division 1. 
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Motion 10 
Hjärtstartare på anläggningar med seriespel för seniorer. 
Beslut: Avslås men rekommenderas. 
 
Motion 11 
Yrkande om seriespel för H70 från främre tee. 
Beslut: Motionen avslogs. H70 ska spela från blå tee eller motsvarande. 
Seniorkommittén bör så långt möjligt tillgodose att damer 70 får möjlighet att spela 
från orange tee eller motsvarande i OM-tävlingar. 
 

13. Avslutning 
Reidar Andersson tackade alla deltagare och avslutade mötet. 
 
Ulf Löthman avtackades med blommor och present för sina åtta år som ordförande  
i seniorkommittén. 
 
 

 
Reidar Andersson Ragni Kaiheden 
Mötesordförande Sekreterare 


