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Protokoll styrelsemöte Upsala GK
Plats:
Tid:

Klubben
2013-04-07

Närvarande: Bo Lundquist, BL, Ove Hedberg, OH, Bengt Simonsson, BS, Roger Ohlsson, RO, Ulf Cigén,
UC, Anna Engström, AE, Petra Forsberg, PF
Adjungerade: Christer Schenholm, CS, Lars Carlsson

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna, speciellt Petra som är ny i styrelsen
2. Val av justeringsman
AE valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt kallelsen
4. Föregående protokoll
Protokoll nr 3 och nr 4, som är konstituerande godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomi
Utfallet t o m ännu inte färdigt. Tertialrapport till nästa möte. CS rapporterade att bidrag som vi sökt
har vi erhållit, vilket innebär att ombyggnaderna för rangen, kiosken och toaletterna är finansierade.
Sponsorintäkterna är ok. Kassaflödet enligt budget. Hittills har 72 st. anammat vårt erbjudande och
köpt spelrätter inkl. årsavgift. Ett led i 75-årsjubileumet.
6. Arbetsgruppernas uppföljning och rapportering
A. Tomtförsäljning
Prospektet framtaget. BL möte med tomtgruppen efter mötet.
B. Rangen, övningsområde, nya toaletter och kiosken
Beslutades att inköpa färdigt gräs till målområdena på rangen.
UC, bandriften borde ses över för att i en framtid ha alternativ till hur banan ska drivas. Viktigt att få
fram andra klubbars bandrift. CS fick i uppdrag att bjud in en bankonsulent från SGF.
E. Medlemmar
CS, aktiviteten som var planerad i köpcenteret Gränby är flyttad till maj. PF samordnar med Johan.
UC, tog upp med problemet att rekrytera och behålla medlemmar. Det krävs ett bruttointräde p ca
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300 medlemmar per år fram till år 2015 för att vi ska klar målet. Nyrekrytering ställer krav på
träningsytor och tränare. OH kartlägger läget och redovisar vid nästa möte.
Vi bör se över hur prislistan kan anpassas under säsongen.
Registervård sker i GIT enligt CS
7. Årsmötet/vårmöte
RO, stadgeändringar är genomförda som beslutades på årsmötet. Den allmänna meningen är att det
var ett bra årsmöte, även om det inte var så många närvarande.
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. Även om inte banan hinner öppnas kommer banketten att
hållas. Eventuellt blir det spel på lilla banan.
9. Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser
10. Övriga frågor
BS, betalning via mobil undersöks av BS.
Ordförandekonferens kommer att ske den 16 april.
Nya upphandlingar med entreprenörer
11. Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.
Nästa ordinarie styrelsemöte den 16 maj kl. 19:00 på klubben
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