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Närvarande: Erik Winell, EW, Roger Ohlsson, RO, Lars Carlsson, LC, Ove Hedberg, OH, Mikael
Sabel, MS, Anders Gustafsson, AG
Adjungerad: Christer Schenholm, CS
Anmält frånvaro: Bengt Simonsson, BS

1.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Val av justeringsman
Anders Gustafsson, AG, utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande

3.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

4.

Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och lades till handlingarna.
Kvarvarande frågor:
Ledning 2011 UGK och Håmö AB. Hur ska klubben ledas under 2011 och framåt? Styrelsen
beslutade att bordlägga frågan till budgeten och uppföljningen är klar.

5.

Anmälan övriga frågor.
CS, årsavgifter styrelse och anställda, kategorier, lilla huset
LC, Nordea tour damer
EW, avtal, tomter

6.

Ekonomi, BS
Utfallet för september klart

7.

Höstmötet
Höstmötet blev inte så frekventerat som vi önskade, men budget och verksamhetsberättelse
antogs av mötet samt förslagen till årsavgifter. Tre motioner antogs av mötet. Delegeras till
berörda kommittéer.

8.

Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser

9.

Övriga frågor
Årsavgifter för 2011, styrelse och anställda. Beslutades att dessa betalar för greenfeemedlemskap.
Beslutades att prova på medlemskap även ska gälla nästa år med höjning till 4700 kr.
Familjemedlemskap gäller bara för de som var det under 2010.
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UGK har fått en förfrågan om att arrangera Nordea Tour för damer under 2011. Efter långa
diskussioner beslutade styrelsen att vi kan arrangera en sån stor tävling tidigast 2012.
Förfrågan har kommit från tränarna att göra om lilla huset till ett Junior-hus. Styrelsen beslutade
att godkänna förslaget.
Avtalen är under förhandling utom restauratörens som är klart.
10. Ledning 2011 se punkt 4
Ledning 2011 UGK och Håmö AB. Hur ska klubben ledas under 2011 och framåt? Styrelsen
beslutade att utse EW, CS och LC att utreda frågan. En första rapport vid nästa styrelsemöte
11. Avslut och nästa möte
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. Nästa ordinarie möte blir den 17 januari kl. 18:00.
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