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Närvarande: Erik Winell, EW, Roger Ohlsson, RO, Lars Carlsson, LC, Lars Sundberg, LS, Ove
Hedberg, OH, Anders Gustafsson, AG, Bengt Simonsson, BS
Anmält förhinder: Arne Lindquist, AL
Adjungerade: Christer Schenholm, CH, Acke Grünewald, AGr, punkt 7

Innan styrelsemötet informerade Jonnny E, Henrik och Peter om idrottskommitténs arbete. Bl. a annat
redovisades förbundets kampanj ”Grön ljus” som syftar till att få ungdomar att spela golf. Upsala GK
har en viktig roll i distriktet för att få fler ungdomar att spela golf. Peter har under vintern varit ute
och informerat och låtit ungdomar prova på golf med hjälp av mjuka bollar.
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet, samt meddelade att Bengt Simonsson,
BS ersätter Arne Lindquist.
2. Val av sekreterare
RO valdes till sekreterare för mötet
3. Val av justeringsman
Lars Carlsson utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
5. Ekonomisk rapport
AG och BS redovisade det ekonomiska läget just nu. Det slutgiltiga uppföljningen är inte klar
ännu, kommer vid nästa möte. Det ser ut att bli ett positivt resultat för 2009.
6. Marknad och kansli, CS
CS är sedan den 1 januari ansvarig för kansli, reception och sponsorverksamheten. CS ska
även vara den som samordnar det dagliga arbetet på klubben.
Lindvalls Kaffe, en ny sponsor som vi hälsar välkommen.
Den nya banguiden är klar. CS förevisade en folder som vänder sig till nya medlemmar, och
även en för företagare.
Under våren kommer Golf.se att göra en uppgradering så att man ska kunna boka både logi
och startid i GIT. Det ska även gå att betala via bankkort på samma sätt.
Styrelsen beslutade att på Christers förslag lägga in en annons på Golf.se där vi betalar
beroende på hur många som klickar på annonsen för att läsa den.
Vår egen hemsida är under upparbetning . Förmodligen klar i veckan.
Styrelsen beslutade bordlägga frågan om ett startkit för greenfeegäster till nästa möte. CS
ska ta fram ytterligare förslag.
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7. Information om masterplan, AGr
AGr beskrev nuläget gällande förhandlingarna med entreprenören, som har kommit med ett
bud. Det är återställningsarbeten som man inte är överens om. Ett nytt byggmöte på onsdag.
AGr är optimistisk och tror att förhandlingarna snart är avslutade.
8. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
Återstående punkter: Öronmärka vissa sponsorpengar till juniorverksamheten? Styrelsen
beslutade att det inte är möjligt i dagens läge att öronmärka vissa delar av sponsorpengar.
Förslag om stadgeändring § 13:7. Ändring av texten gällande återbetalning av kapitalinsats.
Styrelsen beslutade att lägga fram förslaget till årsmötet.
9. Anmälan övriga frågor
CS, en motion, till årsmötet, har hittills inkommit från medlemmarna.
CS Golfförbundet har en ålder, 21 år på juniorer. UGK är 20 år sedan är man senior
Avgifter för juniorer,CS
EW, sekretess, vad ska vara offentligt och vad ska vara bara för medlemmar.
10. Årsmötet
Årsmötet är den 2 mars kl. 19:00 på Brantingsskolan
EW, gick igenom årsmötesförhandlingarna och delegerade de olika punkterna.
Styrelsen beslutade att inkomma med 3 st motioner gällande stadgeändringar till årsmötet. RO
redovisade motionerna som ska tas på årsmötet.
11. Medlemsstrategi, LS
LS, informerade om fadderverksamhet där nya medlemmar ska får hjälp med både golfen och
annat på som händer på klubben.
Alla i styrelsen har suttit och ringt runt till utträdande medlemmar och förhört sig om
anledningen till att de vill gå ur klubben. Det har mottagits mycket positivt.
12. Avtal, AG
Samtliga avtal är klara och underskrivna och kommer att samlas i en pärm.
13. Golfsäsongen 2010, RO
Beslutades att kommittéerna ska informera styrelsen om deras arbete inom respektive
kommitté. Golfens dag kommer att vara en aktivitet i hela Sverige den 9 maj. Datum för
invigningen är ännu inte fastställd. CS ansvarar tillsamman med EW och LS.
14. Organisation
Frågan tas upp vid nästa möte
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15. Övriga frågor
CS, en motion, till årsmötet, har hittills inkommit från medlemmarna. Bordlägges till nästa
möte.
CS Golfförbundet har en ålder, 21 år på juniorer. UGK är 20 år sedan är man senior
Styrelsen beslutade att vi ska ha samma som förbundet.
Avgifter för juniorer,CS
Beslutades att rabattsatserna ska vara oförändrade utom för de yngsta juniorerna. Där är
avgiften 855 kr.
EW, sekretess, vad ska vara offentligt och vad ska vara bara för medlemmar.
CS undersöker om det finns möjlighet för medlemmarna att logga in med golf-ID på hemsidan
för att kunna läsa protokoll etc.
16. Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.
Nästa möte blir den 25 januari kl. 18:00 på klubben
Uppsala 2010-01-19
Vid protokollet
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