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Närvarande:

Erik Winell, EW, Arne Lindquist, AL, Anders Gustafsson, AG Lars Carlsson, LC, Roger
Ohlsson, RO, Ove Hedberg, OH, Lars Sundberg, LS, Bengt Simonsson, BS

Adjungerade:

Christer Schenholm CS, Acke Grünewald

Agenda

§1

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2

Val av sekreterare
RO utsågs att föra protokoll för mötet

§3

Val av justeringsman
Lars Sundberg utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§5

Anmälan övriga frågor
JSM för klubblag där UGK gått till final, OH
Avtalen med entreprenörerna, AG
Information gällande Kåbo, LS
Idrottslyftet, ett väg att få bidrag till träningsanläggning, LC
Upplands Golfdistriktsförbund, EW
Firmatecknare, CS
Inmätning av banan, Acke

§6

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§7

Extra årsmötet
Extra årsmötet kommer att hållas den 1 oktober, kl. 19:00 i Brantingsskolans aula.
Efter en lång diskussion där olika förslag ställdes mot varandra beslutade styrelsen att föreslå för
extra årsmötet att:
En engångsavgift utdebiteras för år 2009 på 1150 kr för 5- och 7-dagarsmedlemmar samt på 550 kr
för greenfeemedlemmar och för juniorer som är 13 år och äldre. Avgiften betalas mot faktura senast
den 31/10 2009.
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Inbetalningen av årsavgiften för 2010 uppdelas på två tillfällen. Den första betalas senast den 31/1
2010 och den andra senast den 30 april 2010. Vid första betalningstillfället betalas följande belopp: 7dagarsmedlemmar: 1500 kr, 5-dagarsmedlemmar: 1200 kr, Greenfee-medlemmar och juniorer (13 år
och äldre): 800 kr.
Styrelsen ska i sitt budgetarbete inför 2010 ha som mål klubbens verksamhet ska finansieras med en
oförändrad årsavgift.
Styrelsen ges mandat att ta upp ett lån på 3 miljoner kronor i SE-banken.

§8

Övriga frågor
JSM för klubblag där UGK gått till final, OH
För att finansiera kostnaderna för laget kommer de att i brev till våra sponsorer försöka få ett bidrag till
förtäringen. SGF står för resa och logi. Styrelsen beslutade att skjuta det belopp som fattas.

Avtalen med entreprenörerna, AG
Ett nytt avtal med restauratören är på gång. Avvaktar hur driftkostnaden är. Klart senast 30 november.

Information gällande Kåbo, LS
Förmodligen kommer de att få ha kvar sin bana nästa år. Vi diskuterar om ett eventuellt
årsmedlemskap, men detta är inte klart ännu. LS fortsätter med diskussionerna.

Idrottslyftet, ett väg att få bidrag till träningsanläggning, LC
Det finns möjlighet att få bidrag till detta om UGK kan ställa upp med mark. LC kollar om vi kan
arrendera marken bortanför 4:ans utslag.

Upplands Golfdistriktsförbund, EW
De har årsmöte nästa vecka, EW och CS närvarar

Firmatecknare, CS
Firmatecknare för Håmö AB och klubben bör ändras. Tas vid nästa möte

Inmätning av banan, Acke
Det har gjorts fyra olika inmätningar av banan. Ingår i avtalet med byggaren för bevattningsanläggning
och banbyggaren. Inmätning för slopning av banan har också gjorts samt av de som ska göra
banguiden.

§9

Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 9 november kl 18:00
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§ 10

Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Erik Winell

Lars Sundberg

