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Närvarande: Bo Lundquist, BL, Roger Ohlsson, RO, Lars Carlsson, LC, Ove Hedberg, OH, Anitta
Svanberg, AS, Ulf Cigén, UC, Bengt Simonsson, BS

Anmält frånvaro: Anders Gustafsson, AG
Adjungerad: Christer Schenholm, CS, Henrik Nilsson, HN punkt 4

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna,
2. Val av justeringsman
UC valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
4. Färdigställande av träningsområde
HN redogjorde för vilka villkor som SISU ställt för att vi fått bidrag för ett nytt
träningsområde. De kräver en plan för färdigställande av övningsområdet vid hål 5 på lilla
banan. Arbetet är påbörjat, men inte avslutat. Det var tänkt att greenen skulle ha konstgjort
gräs, men det blir för dyrt. Enligt LC kommer vi att anlägga och så en vanlig green.
Vattenfrågan är ännu inte löst. HN och LC fick i uppdrag att göra en tidplan och en
genomförande plan och redovisa till SISU.
HN tog även upp frågan om tränarrollen. Det är svårt att särskilja golfgymnasiet tid och UGK:s
tid. En utvärdering kommer att göras efter säsongen. OH och HN sammanställer.
5. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
6. Ekonomi
BS redovisade prognos III. UC efterlyste en koppling till budget som gjordes förra hösten.
Efter diskussioner i styrelsen så beslutades att prognos III även ska innehålla budget för nästa
år. UC blir behjälplig vid budgetarbetet. Beslutades att bruttoredovisning ska ske.
7. Årsmöte
RO gick igenom de handlingar som ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före
årsmötet. Enligt medlemmars önskan kommer vi att försöka få ut handlingarna på hemsidan
och på klubben senast torsdag den 22 sep. BS kompletterar med prognos III och budget.
Inkomna motioner och förslag från styrelsen. Inga motioner har inkommit. Styrelsen har tre
förslag varav en är en stadgeändring gällande konvertering från kapitalinsats till spelrätter.
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Förslag på kategorier visades av CS och RO. Förslaget innebar att antalet kategorier minskas.
8. Inkomna skrivelser
Brev från en medlem gällande restaurangen kommer att vidarebefordras krögaren. Styrelsen,
BL,RO och LC, kommer att ha ett möte med krögaren om säsongen som gått.
Våra bokningsregler har blivit ifrågasatta av medlemmar. Styrelsen finner att en genomgång
av reglerna måste göras. Styrelsen beslutade bordlägga frågan till nästa möte. RO och CS
fick i uppdrag att ta fram ett förslag.
Förslag till överenskommelsen med gymnasieskolan, med tillägg om bussarna, (IGU) är klar
enligt BL
Bankommittén har inkommit med ett förslag om 5 tees och hektometerangivelse. Styrelsen
ställer sig positiv till initiativet, men vill att bankommittén förtydligar. Bo Malmborg bjuds in
till nästa styrelsemöte.

9. Övriga frågor.
Alla mediafrågor besvaras av BL. OH undrade hur det är med snöröjning etc. på vägar till
tomter som vi säljer. LC menar att det kommer att bildas en vägförening som har ansvaret.
10. Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.
Nästa ordinarie möte blir den 24 oktober kl. 19:00 på klubben
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