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STYRELSEPROTOKOLL UGK 2012-02-05
Närvarande: Bo Lundquist, BL, Roger Ohlsson, RO, Lars Carlsson, LC, Ove Hedberg, OH, Bengt
Simonsson, BS, Ulf Cigén, UC, Anders Gustafsson, AG, Anitta Svanberg, AS

Adjungerad: Christer Schenholm, CS, , Lars Carlsson, LC, Leif Paulsson, LP, Punkt 4
John Ahlblom, Henrik Nilsson och Martin Söderberg, punkt 5

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna,
2. Val av justeringsman
BS valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
4. Budget, banan
LP, som var inbjuden för att i detalj gå igenom driftsbudget för banan och investeringarna.
Efter presentationen och innan styrelsen kan besluta något så vill styrelsen se utfallet för 2011.
En ny klippare behöver investeras redan 2012, ett år innan enligt plan.
Taket vid verkstaden behöver repareras, kostnad ca 300 000:-. Styrelsen beslutade låta reparera
taket.
Vi har fått ett bud på att sälja Klappet. Efter diskussioner beslutade styrelsen att bordlägga
frågan till nästa möte.
LP och LC tar fram ett investeringsunderlag till nästa möte.
5. Medlemsrekrytering
BL inledde med att hälsa John Ahlblom, Henrik Nilsson och Martin Söderberg välkomna till
mötet. Bland de viktigaste frågorna inför framtiden är hur får vi fler medlemmar? Det framkom
många bra och viktiga förslag på hur klubben ska agera i framtiden. Förslagen kommer att
behandlas och framställas på hemsidan.
6. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
Kvarstående punkt. LC tar fram en treårig investeringsplan till nästa möte.

7. Årsmöte- Vårmöte
Årsmötet blir den 12 mars kl. 19.00 på Eklundshof. Styrelsens förslag till stadgeändringar
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gicks igenom.
8. Ekonomi
Gällande attestlista beslutades godkännas fram till årsmötet. Det innebär att LC har samma
attesträtt som tidigare.
SEB vill förhandla om sponsoravtalet. Styrelsen beslutade att BL och CS förhandlar och har
mandat att komma med lösning.
9. Half way house, tomtförsäljning
LC, bygglovet är inlämnat men är försenat. Beräknad kostnad ca 600 000 Kr.

10. Inkomna skrivelser
Brev från Trafikverket som svarat på vårt brev gällande infarten från väg 55. De kommer inte
att göra någon breddning för att underlätta vid högersväng. Motiveras med att sikten är så bra
att bakomvarande bilar har gott om tid att uppmärksamma svängande bilar.
Vid Salavägen har de lovat att flytta staketet.
Brev från Jakob Lindquist, som ifrågasätter styrelsens förslag om att bygga ”half way House”
vid hål 10. Efter långa diskussioner enades styrelsen om att den enkät som medlemmarna fick
svara på i höstas skulle vara vägledande. RO fick i uppdrag att skriftligen meddela JL om detta.
11. Övriga frågor
Introduktionskort. Styrelsen beslutade att BL och AS ska få SGF-kortet. RO fick i uppdrag att
ta fram en lista gällande UGF-kortet.
Styrelsen beslutade att UGK ska vara med i greenfeöverenskommelsen i Uppland
Finansieringsförslag från SGF.
Styrelsen beslutade att inte bifalla förslaget från SGF.
TK bjuds in till nästa mötet.
12. Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.
Nästa ordinarie möte blir den 27 februari kl. 18:00 på klubben
Uppsala 2012-02-13
Vid protokollet
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