
 
 

 

Protokoll för vid vårårsmötet 2019-03-24  

 

Plats GolfUppsala, Söderby  

 

Dagordning  

 

1. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd 

    UGFs styrelseordförande Reidar Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.    

    Röstlängden fastsälls enligt Bilaga 1. 

 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt  

    Mötet beslutar att så är fallet 

 

3. Fastställande av föredragningslista  

    Fastställs enligt förslag. 

 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

     Till ordförande för mötet väljs Jan Peder Norstedt och till sekreterare Bo Thyselius.   

 

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera  

    mötesprotokollet  

    Mötet väljer Leif Ollerstam och Håkan Sjöberg 

 

6. UGF-styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret  

    Reidar Andersson går igenom verksamhetsberättelsen för 2018. Se årsredovisningen. 

    Mötet fastställer verksamhetsberättelsen med en ev. korrigering av vinnande lag i D70, H70   

  

7. Revisorernas berättelse över UGF-styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-   

    och räkenskapsåret  

    Reidar Andersson redogör för resultat o balansräkningen. Se årsredovisningen. 

    Kenneth Turban föredrar revisionsberättelsen. . 

    Mötet fastställer resultat o balansräkningen. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för UGF-styrelsen för den tid revisionen avser. 

    Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018.  

 

9. Val  

 

9.1 Val av revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år  

      Mötet väljer Kenneth Turban, ordinarie och Roger Olsson, suppleant 

 

 

 

10. Rapport om förslag till ärenden att behandlas vid FM samt yttrande över dessa  



      Reidar föredrar ett antal av de ärenden som ska behandlas på mötet.  

      Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad avgift för klubbarna till SGF.  

      Mötet tillstyrker förslaget.  

 

10.1 Valberedningens förslag till ledamöter i Förbundsstyrelse Maria Möller föreslås till      

ordförande, Malin Pellborn och Stefan Bengtsson omval och Birgitta Wilhelmsson nyval.   

        Mötet beslutar att stödja förslaget.  

 

10.2 Valberedningens övriga förslag och nomineringar presenteras. 

        Mötet beslutar stödja förslagen. 

 

10.3 Förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter 2020  

        Förslaget är oförändrad avgift för 2020. 

        Mötet tillstyrker förslaget. 

        GIT höjs med 2 kr till 62,50kr/medlem – Beslut fattas av Förbundsstyrelsen.  

 

10.4 Motion från Värmlands GDF om avgiftssystemet och förbundsstyrelsens yttrande  

        Reidar Andersson redogör för förslaget.  

        Mötet  beslutar att ställa sig positiv till att de valda ombuden vid Förbundsmötet verkar  

        för att frågan lyfts och diskuteras seriöst. 

 

10.5 Proposition 1 – Nytt regelverk för Grönt Kort  

        Livlig diskussion om förslaget. Mötet beslutar att, om förslaget är tvingande, avvisa det.    

        Klubbarna ska vara suveräna att besluta om detta.   

 

11. Val av ombud till Förbundsmötet 27/4 – 28/4, fyra ombud  

      Mötet väljer Reidar Andersson, Agneta Molge, Leif Ollerstam och Einar Brekkan.  

 

12. Behandling av inkomna motioner  

      Inga motioner har inkommit. 

 

13. Övriga frågor 

      Kåbo GKs juniorstipendium (5000kr), tilldelas Alice Sylvèn, Uppsala GK. Priset tas emot  

      av Alice mamma och pappa. Alice är i Spanien och tränar. 

 

14. Mötets avslutande 

      Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bo Thyselius   Jan-Peder Norstedt 

 

 

Håkan Sjöberg  Leif Ollerstam 

 

Efter mötet diskuteras nedanstående frågor: 

 

• Bent Syse tilldelas silvermärket nr 38 

 



• 4 april – ERFA-träff för greenkeepers 

Klubbarna uppmanas att sända greenkeepers/banansvariga. 

 

• Klustermöte 27 mars på Örbyhus GK för Grönlunds GK, Olandsbygdens GK, 

Wattholma GK och Örbyhus GK 

 

• UGF Masters 26 maj 

Hans Andersson presenterar upplägget. 19 klubbar har anmält intresse. 

Info kommer också att finnas på UGFs hemsida. 

 

• Uppland kommer att få SM-veckan 2022 

Lag-SM, ev 2021.  

Senior Tour Week,  

SGT Dam + Junior 

Tävlingarna ska förläggas över minst två år.  

Reidar kontaktar klubbarna för att efterhöra intresset att genomföra tävlingar.  

Träff med repr. från SGF och UGF i april för vidare diskussion. 

 

• Fredrik Hedlund, Pro Golf Uppsala, har tilldelats utmärkelsen Årets Juniorledare 2018 

i Uppland. Fredrik tackar för utmärkelsen via en video. 

 

• Eero Ikäläinen, ordf. Olandsbygdens GK, berättar om klubbens verksamhet. 

Footgolf/fotbollsgolf har krävt mycket arbete men samtidigt varit lönsamt för klubben. 

 

 

 

 

 


