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Närvarande: Bo Lundquist, BL, Roger Ohlsson, RO, Lars Carlsson, LC, Ove Hedberg, OH, Anders
Gustafsson, AG, Anitta Svanberg, AS, Ulf Cigén, UC

Anmält frånvaro: Bengt Simonsson, BS
Adjungerad: Christer Schenholm,

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna,
2. Val av justeringsman
LC valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
4. Spelrätter/aktiekonvertering, utredning
Styrelsen forstsätter att arbeta efter den arbetshypotes som arbetsgruppen tagit fram. Ett första
förslag presenterades för referensgruppen.
5. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
6. Ekonomi
CS, kassaflödet enligt plan
7. Ansvarsområden
LC, 5 st tomter är sålda. Den 6:e tomten är överlämnat till mäklare för försäljning.
OH, elit tycker att rangen behöver rustas upp. Nya utslagsmattor behövs, och att tydliga mål
ska finnas så det finns något att sikta på. En utvärdering ska göras efter säsongen. Avtalet med
golfakademin är inte underskrivet ännu.
Avtal: AG, avtalet med Kari inte klart.
Sponsorer: CS, inga nya sponsorer. En inbjudan om att delta i sponsorgolfen, den 16 augusti,
har skickats till Sirius Fotbolls sponsorer, Guldklubben.
Information: AS, nytt infobrev efter styrelsemötet.
8. Rapport från mötet med referensgruppen
Referensgruppen var positiva till styrelsens förslag om spelrätter. Enligt gruppen finns det
egentligen inget annat positivt förslag. För de som tänker fortsätta spela golf så är
ombildningen ingenting som förändrar spelandet.
Nästa möte med referensgruppen blir den 14/8 kl. 19.00. Då ska hela förslaget presenteras
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innan det offentliggörs på hemsidan. Medleinformation kommer att ske i slutet på augusti. LC
och CS informerar personal och entreprenörerna på klubben.
9. Övriga frågor.
Inga övriga frågor anmäldes

10. Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.
Nästa möte blir den 10 augusti 2011 kl. 18:00 på klubben
Uppsala 2011-07-03
Vid protokollet
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