Protokoll nr 12
Upsala Golfklubb
Styrelsemöte 2009-10-14
Sidan 1 av 2

Närvarande:

Erik Winell, EW, Arne Lindquist, AL, Anders Gustafsson, AG Lars Carlsson, LC, Roger
Ohlsson, RO, Lars Sundberg, LS

Adjungerade:

Christer Schenholm CS

Anmält frånvaro:

Ove Hedberg, OH, Bengt Simonsson, BS

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
Arne Lindquist utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§5

Anmälan övriga frågor
CS efterlyste besked om vilka medlemsformer som ska finnas publicerade på UGK:s hemsida.
LS önskade ett förtydligande om vilka utträdesregler årsmötet våren 2009 beslutat om.

§6

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§7

Firmateckning i UGK och Håmö AB
Styrelsen beslutade att två (2) ledamöter i förening tecknar firma både för UGK och Håmö Golf AB
Erik Winell är sedan den 1 juli 2009 verkställande direktör för Håmö Golf AB.

§8

Ekonomi
Vid det extra årsmötet 1 oktober gavs styrelsen mandat att ta upp ett lån på 3 000 000 kr. Styrelsen
har därför beslutat att uppta lån/kredit i bank och ta ut inteckning i fastigheten Uppsala Håmö 1:1 och
Uppsala Läby-Västerby 1:1.

§9

Övriga frågor
Styrelsen beslöt att ett oförändrat utbud av medlemsformer ska marknadsföras på UGK:s hemsida:
7-dagarsmedlem, 5-dagarsmedlem, greenfeemedlem och ”prova på-medlem” (max 1 år).

Årsmötet fastställde att medlem, som vill lämna klubben utan att betala årsavgift för säsongen, måste
ha begärt utträde senast 14 dagar efter ordinarie årsmöte. Stadgeändring.
Styrelsen beslutade att samma förfarande gällande ändring av medlemskategori (t. ex. från 7dagars- till 5-dagarsmedlem) och passivt medlemskap också ha inkommit senast 14 dagar efter
ordinarie årsmöte.

§ 10

Nästa möte
Ordinarie styrelsemöte hålls den 9 november kl 18:00

§ 11

Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet
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