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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, Bengt Simonsson, BS

Adjungerad: Christer Schenholm, CS, Anders Hammarström punkt 6.

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna,
2. Val av justeringsman
BS valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
5. Ekonomi
CS, kassaflödet ej enligt plan på grunda av saknade intäkter från två tomter. Inkommer under
augusti. Greenfeeintäkterna visar en positiv trend. Kostnaderna enligt plan.
Medlemsantalet är 2201 st varav 341st är juniorer.
Styrelsen beslutade att ”half way house” skall byggas färdigt när vi har kapital. Efter
diskussioner och förslag från byggruppen beslutades att ytterligare underlag ska tas fram för
att den ska placeras på bästa möjliga ställe. Ett förslag finns att den ska byggas. (mellan hål 8
och 9) för att bättre kunna nyttjas av de som tränar på rangen och i studion. Dessutom når man
den från flera hål. Viktigt att bygglov söks för den nya kiosken. Vid hål 10 byggs ett däck.
6. Nyinteckning och dödning av fastigheter
Styrelsen beslutade att ansöka hos Lantmäteriet om att döda fastigheten Uppsala Håmö:1:1,
samt att ansöka om nyteckning för fastigheterna Uppsala Håmö:1:1, Uppsala Läby-Västerby
1:1, Uppsala Läby-Västerby 1:8, och Uppsala Läby-Västerby 1:9.

7. Informationsmöte och årsmöte
Informationsmötet blir den 30 augusti kl 18.00–21.00 i katedralskolans aula. Agendan gicks
igenom och fastställdes. Styrelsens förslag om konvertering och dokumentet ”frågor och svar”
ska skickas ut senast den 17 augusti via mail och på hemsidan. BL,CS och RO ansvarar.
Beslutades att årsmötet ska hållas den 3 oktober kl. 19.00. CS ansvarar för lokalen.
8. Rapport från mötet med referensgruppen
BL gick igenom vårt förslag, strategi och vision. Efter en del smärre ändringar enades gruppen
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om att tillvägagångssättet inför infomötet och årsmötet var tillfredsställande.
9. Inkomna skrivelser och muntliga förslag
Referensgruppens bemanning: Det är representanter från våra kommittéer samt ett urval av
medlemmar med insikt och erfarenhet av klubben.
Facebook: Styrelsen betonar att vårt officiella media är vår hemsida. Det krävs för mycket
resurser för att besvara varenda fråga och påstående som dyker upp på facebook. Dessutom
har inte klubben en officiell sida på facebook. Den som finns är skapad av ett fåtal
medlemmar.
Skuldebrev och brev till utträdande: RO ansvarar för att, ett skriftligt besked ges till utträdande
medlemmar.
Tomtförsäljning: Styrelsen kommer att föreslå till årsmötet att sälja ytterligare 2-5 tomter.
Introduktionstävlingar: Ett förslag för att introducera nya medlemmar. TK ansvarar.
Brev från en medlem gällande restaurangen kommer att vidarebefordras krögaren.
Styrelsen beslutade att bestrida ett krav från kronofogden om utebliven betalning. Vi
hänvisar till vår stadgar. RO ansvarar.

10. Övriga frågor.
En värdering av anläggningen kommer att ske senast 6 september. BS ansvarar

11. Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.
Nästa möte blir den 19 september kl. 18:00 på klubben
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