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Protokoll styrelsemöte Upsala GK
Plats:
Tid:

Klubben
2013-02-14

Närvarande: Bo Lundquist, BL, Ove Hedberg, OH, Bengt Simonsson, BS, Roger Ohlsson, RO, Ulf Cigén,
UC
Anmäld frånvaro: Anitta Svanberg, AS, Anna Engström, AE, Anders Gustafsson, AG
Adjungerade: Christer Schenholm, CS, Lars Carlsson, LC, Ardis Brekkan, AB

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Val av justeringsman
BS valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt kallelsen
4. Föregående protokoll
Protokoll nr 1 godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomi
AB redovisade resultaträkning för klubben och Håmö AB. Kommer att förevisas vid årsmötet.
6. Arbetsgruppernas uppföljning och rapportering
A. Tomtförsäljning
En tomt, nr 13 återstår att sälja förutom stora området. LC fick i uppdrag att ta fram ett
prospekt/säljfolder på den stora marken. Klart 1 mars.
På frågan om en samfällighet så kan det bli besvärande ekonomiskt för klubben. Bättre att komma
överens med villaägarna direkt i stället.
B. Rangen, övningsområde, nya toaletter och kiosken
Arbetet ha påbörjats med byggande av målområden. Fortskrider enligt plan, även om det tar lite
längre tid nu på grund av tjälen. Arbetet fortskriger nu när tjälen tinats upp. Ombyggnaden av rangen
och övningsområdet finansieras huvudsakligen via bidrag som klubben erhåller bl a beroende på vårt
samarbete med golfgymnasiet. Vi kommer att behöva frivilliga i april för att rulla ut färdig gräsmatta
på målområdena.
OH undrade när rangen kan öppnas. LC förhoppningsvis i april.
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C. Restaurang
Arbetena enligt en 12-punktslista är nu klara. Kostnaderna klart under budget.
E. Medlemmar
Det är ca 50 st nya medlemmar som har antagit vårt 75-årsjubileum gällande köp av spelrätter.
7. Årsmötet/vårmöte
Vårmötet kommer att hållas den 18 mars kl. 19:00,Tiundaskolan, matsalen. Tre st motioner
behandlades. Styrelsen kommer att lägga förslag på stadgeändringar.
8. 75-års jubileum
Beslutades att spela en scramble med åtföljande middag den 4 maj. Representanter från UGF, SGF
och kommunen kommer att bjudas in.
9. Inkomna skrivelser
Skrivelser har kommit gällande erbjudandet om spelrätter. Ett antal medlemmar tycks inte förstå att
vissa beslut som styrelsen tar drabbar enskilda medlemmar och styrelsemedlemmar. Styrelsens
ansvar är att tänka på klubben i första hand.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor
11. Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.
Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 5 mars kl. 18.00
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