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STYRELSEPROTOKOLL UGK 2012-01-11
Närvarande: Bo Lundquist, BL, Roger Ohlsson, RO, Lars Carlsson, LC, Ove Hedberg, OH, Bengt
Simonsson, BS, Ulf Cigén, UC, Anders Gustafsson, AG

Adjungerad: Christer Schenholm, CS,

Anmält frånvaro: Anitta Svanberg, AS

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna,
2. Val av justeringsman
OH valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 14 och 15 godkändes och lades till handlingarna
5. Organisation, BL
LC anställs som anläggningschef på deltid fr. o m 1 januari och utgår därmed ur styrelsen. AG
blir ordinarie ledamot fram till årsmötet.
6. Årsmöte- Vårmöte
Årsmötet blir den 12 mars kl. 19.00 på Eklundshof.
7. Ekonomi
BS, lånen är överflyttade till Handelsbanken , vilket innebär att krediterna är lösta. Prel.
resultat för 2011 klart nästa vecka. Kapitalinsatserna kommer att utbetalas under 2012
UC/CS tar fram en periodiserad budget för 2012. Personalbudget redovisas separat. Leif bjuds
in till nästa möte för att redogöra för banbudgeten 2012.
LC tar fram en treårig investeringsplan till nästa möte.
8. Half way house, tomtförsäljning
LC, bygglovet är inlämnat men är försenat. Av de 11 tomter som styrelsen fått mandat av
årsmötet att sälja, så är 5 st. sålda och betalda 2011. 2 st. är sålda och ska betalas i januari, 1 st.
får vi likvid för i mars. Ytterligare tre tomter kan säljas under 2012. Dock väntar vi på
förhandsbesked från kommunen på två av dessa tomter.
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9. Övningsområde, planering och banan
Övningsgreen, längt ner vid björkarna till vänster om hål 15 är påbörjad och nästan klar.
Underarbetet färdigställt. Ska beläggas med konstgräs. Staketet längst ner på rangen är
borttaget.
Bankommittén har föreslagit och som styrelsen godkänt att göra om till fler tees. En ny
slopevärdering behöver ske, samt nya banguider tas fram. För att allt ska falla på plats
samtidigt föreslår styrelsen att det införs 2013.
10. Tränarfrågan, OH
Diskuterades tränarfrågan i framtiden.
11. Business Club, CS
Tre nya sponsorer är klara för 2012.
12. Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser
13. Övriga frågor
CS undersöker möjligheter till samarbete med andra klubbar, CS. Diskuterade hur vi rekryterar
nya medlemmar, hemsida, annonsering och riktade målgrupper etc. Föreslogs att bjuda in
tränarna, Jonny och John samt Martin Söderberg för en diskussion hur vi når nya medlemmar.
Vi kommer att arrangera JSM slag den 1-3 augusti.

14. Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.
Nästa ordinarie möte blir den 5 februari kl. 17:00 på klubben
Uppsala 2012-01-16
Vid protokollet
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