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Uppsala 7 juli 2009
Bästa UGK-medlem!
Styrelsen beslöt vid sitt senaste sammanträde att det redan tidigare beslutade extra årsmötet
ska hållas torsdagen den 1 oktober. Kallelse kommer att sändas ut i god tid före årsmötet. I
enlighet med klubbens stadgar kommer årsmötet att behandla en enda fråga. Styrelsen
kommer till årsmötet att lägga fram ett slutligt förslag på en strategi och handlingsplan för hur
Upsala golfklubbs ekonomi ska utformas för att klubben åter ska få en stabil ekonomi med
långsiktig hållbarhet.
Styrelsen arbetar fram till årsmötet vidare med målet att stärka klubbens ekonomi och
likviditet utifrån den strategi som redovisats i tidigare informationsbrev. Några nyheter finns
att redovisa i detta arbete:
¾ Förhandlingar pågår med SEB om att ta över klubbens ”bankverksamhet” - dvs. våra
reverslån till medlemmars kapitalinsatser. SEB har även erbjudit sig att ta över redan
beviljade reverslån på 10 000 kr eller mer. De medlemmar som har sådana reverser
kommer att få ett erbjudande om byte till ett likvärdigt banklån i SEB.
¾ Reverser på lägre belopp är banken – av lönsamhetsskäl - inte intresserad av att ta
över. En överväldigande del av dessa reverser är på mindre än 1000 kr. Det är
styrelsens förhoppning att medlemmar som har reverser på dessa mindre belopp ska
lösa in dem i förtid. Ett erbjudande om en sådan förtida inlösen kommer att skickas ut.
¾ Parallellt med detta pågår analyser av och förhandlingar om avtal om sale-leaseback
av vår maskinpark. Styrelsen räknar med att ha ett konkret förslag att ta ställning till
vid nästa styrelsemöte. Förhoppningsvis kan ett avtal undertecknas i början av hösten.
Styrelsen har också att rapportera att Mats Hagberg på egen begäran lämnat sin anställning
från den 1 juli 2009. Han lämnar därmed även sitt uppdrag som VD för Håmö Golf AB. Mats
kommer att under en period vara rådgivare till styrelsen i frågor som är av strategisk karaktär.
Även klubbens kanslist - Ann Svensson – lämnar sitt arbete. Hon har begärt och av styrelsen
beviljats att ta ut sparad semester och övertid. Denna har visat sig vara så omfattande att hon
kommer att vara arbetsfri fram till den dag hon slutar (30/11 2009). Styrelsen har
överenskommit med Ann att hon ska hjälpa klubben i samband med överlämningen av
ekonomiredovisningen till en extern ekonomibyrå. Styrelsen framför sitt tack till både Mats
och Ann för deras långa och trogna tjänst i Upsala Golfklubb.
I syfte att se till att klubben har en fungerande och beslutskompetent ledning och organisation
har styrelsen från den 1 juli beslutat vidta följande åtgärder:
¾ Ordförande i Håmö Golf AB - Erik Winell – arbetar från och med den 1 juli som
arbetande styrelseordförande. Detta innebär att han övertar de exekutiva
arbetsuppgifter som Mats Hagberg haft i rollen som verkställande direktör. Erik utför
detta arbete som ett inte arvoderat uppdrag.

¾ Styrelsen har uppdragit åt Ekonomibyrån GEAB att sköta klubbens
ekonomiredovisning under andra halvåret 2009. GEAB ska också lämna förslag på
och genomföra kostnadseffektiviseringar av klubbens ekonomisystem. Företaget ska
vidare biträda styrelsen i utformningen av ett underlag för upphandling av
ekonomiredovisningen från den 1 januari 2010.
¾ Christer Schenholm, som under detta år i praktiken lett klubbens kansli, reception och
medlemsservice, har från 1 juli ett formellt uppdrag vara ansvarig för denna
verksamhet. Christer ansvarar fortsatt även för klubbens sponsorverksamhet. När det
gäller kansli, reception och medlemsservice och sponsorverksamhet kommer en
upphandling att ske från den 1 januari 2010.
¾ Headgreenkeeper Leif Paulsson har accepterat att ta ansvar både för ekonomifrågorna
som gäller banan och för skötseln av våra golfbanor.
¾ Lars Carlsson upprätthåller ett nyinrättat uppdrag som anläggnings- och
fastighetsansvarig. Lars utför detta arbete inom ramen för sitt inte arvoderade uppdrag
som styrelseledamot.
Till slut några ord om Masterplan. Projektet är i huvudsak slutfört. Nu återstår i stort sett sådd
av greener och fairways. Sådd beräknas ske under sen juli och början av augusti. Därefter
återstår besiktningar och ekonomiska avslut. Ansvaret för detta arbete vilar på styrelsen.
Denna biträds i sitt arbete av Acke Grünewald, samordnare i projektgruppen, Robert Ohlsson
Forsen AB, konsult i byggfrågor, samt av Bob Kains banans arkitekt.
Styrelsen kommer att ha sitt nästa sammanträde den 10 augusti 2009.
Styrelsen för Upsala golfklubb

