
 

 

Ordförandekonferens 16 augusti på Olandsbygdens GK.  

Till mötet är även klubbchefer eller motsvarande inbjudna. 

Närvarande: Se bilaga 1. 

Agenda: 

1. Frågeställningar som kommer upp på ERFA – mötet, distriktsordförandes årliga 

konferens. På konferensen deltar även förbundsstyrelsen och kansliledningen.  

Reidar A går igenom punkterna som kommer upp på mötet. Här några synpunkter kring 

en del av det som kommer att avhandlas: 

 

Juniorverksamheten: Önskemål från klubbarna - återinför juniorkonsulenterna.  Deras 

stöd behövs ute på klubbarna. 

 

Klubbarnas kontakt med klubbrådgivaren: De närvarande rapporterar att 

klubbrådgivarens tjänster används mycket sparsamt. 

 

Golfens dag: Problem med synliggörandet av arrangemanget från SGF. Större aktivitet 

efterfrågas. Klubbarna är tveksamma till att delta i framtiden.  

 

Ungdomsledare och övriga ledare inom idrotten: Utdrag ur belastningsregistret. 

Rekommendation att använda sig av detta. Den enskilde är den som ska begära att få 

begränsat utdrag, där endast grov brottslighet finns redovisat. 

2. ”Ekonomimotionen” från Värmlands GDF till senaste Förbundsmötet diskuterades.   

 

Mötet beslutar att 

tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram förslag till motion i Värmlands GDFs anda : Einar 

Brekkan, Lars Källberg, Håkan Sjöberg, Eero Ikäläinen väljs till att tillsammans med Hans 

Andersson, sammankallande, ingå i gruppen.  

 

3. Stora tävlingar i distriktet de kommande åren och avtal med Destination Uppsala, bland 

annat SM-veckan Uppsala. se bilaga 2.  

Mötet uttalar sitt stöd för att fortsätta arbeta för att förutom SM-veckan även arrangera 

andra stortävlingar i Uppland/Uppsala. Om SGF skriver ett avtal med Destination 

Uppsala så kommer de att satsa en hel del pengar på stortävlingar kommande år, se 

bilaga 2. 

Det finns en del tveksamheter i det första avtalsutkastet som måste redas ut bland 

annat var prisutdelningarna skall ske. Måndag 26 augusti kommer SGF, Mathias Resare, 

UGF och Destination Uppsala att träffas, Klubbarna kommer att hållas informerade. 

Mötet ställde sig bakom namnet SM-veckan Uppsala det normala är att SM-veckan 

benämns med distriktsnamnet, exv. SM-veckan Småland. Om Destination Uppsala skall 

satsa pengar på kommande stortävlingar så kräver de att SM-veckan skall heta SM-



veckan Uppsala. 

 

4. Vattenvårdsprojekt 

Bo Thyselius  informerar om möjligheten till samarbete med och ekonomiskt stöd från 

Länsstyrelsen vad gäller dammar och våtmarker. Bo kontaktar Länsstyrelsen i Uppsala 

län för att få till en informationsträff för intresserade klubbar.   

 

5. Regelutbildningar under året, en utvärdering  

Mötet uttalar att utbildningarna fungerat mycket bra och utbildarna skall ha en eloge 

för ett strålande arbete, 

 

6. Inför 2020 får vi ett nytt handicapsystem, WHS. UGFs förslag till utbildningsupplägg. 

Klubbarna kommer att inbjudas in till två större sammandragningar för genomgång av 

de nya systemet. 

 

7. Mötesfrågor med SGF på golftinget lördagen den 23 november  

- Mediaomläggning 

-Nya Gröna kortet 

-Världshandicapsystemet 

-SGFs verksamhetsinriktning 

-Framtidsfrågor för golfen 

 

8. Aktuell medlemsstatistik 

Reidar A visar aktuella siffror.  Totalt antal medlemmar i distriktet i augusti 2019 är 

23242 st. 

 

9. Övriga frågor 

       -   Mötet stöder att Footgolf och Fotbollsgolf tas in i Golfförbundet. 

-   Lag-SM 

    Einar Brekkan anför att arrangemanget på Barsebäck var mycket positiv. Viktigt att tänka  

    på om Uppsala ska arrangera tävlingen framledes.  

       -   Introduktionskort 

           Einar Brekkan väcker frågan. Klubbarna behöver veta vilka klubbar som deltar i utbytet 

           med SGF-korten (Nordic Golfcard).  

-  Golfhäftet 

   Diskussion om både positiva och negativa konsekvenser av Golfhäftet.  

-  Tjyvspel 

   Problem på flera klubbar med att man spelar utan att betala greenfee.   

       -  UGF Masters 

           Hans A informerar om kommande finalspel på Åland och om att ev. göra UGF Masters till 

           en återkommande tävling 

 



Vid protokollet 

 

Bo Thyselius  Reidar Andersson 

Sekreterare  Ordförande  

  

 

 


