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Närvarande: Bo Lundquist, BL, Roger Ohlsson, RO, Lars Carlsson, LC, Ove Hedberg, OH, Anders
Gustafsson, AG, Anitta Svanberg, AS, Bengt Simonsson, BS
Anmält frånvaro: Ulf Cigén
Adjungerade: Christer Schenholm, Lennart Johanson, strategi, Mats Enquist, Anders Hammarström,
Svensk Golfutveckling AB, punkt 4.

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna,
2. Val av justeringsman
AS valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
4. Spelrätter/aktiekonvertering, utredning
Anders Hammarström Svensk Golfutveckling AB var inbjuden för att med sin långa erfarenhet
om arbeten med nästan 90 st golfklubbar gällande konverteringar. Styrelsen har ett uppdrag
från årsmötet att ta fram en långsiktig plan för bl. a medlemsformer. Mats Enquist med sin
långa erfarenhet bidrog med sina erfarenheter.
Det framkom ganska snart att det inte är helt lätt vilken form man ska välja. Allt beror på vilka
förutsättningar som den unika klubben har.
Styrelsen beslutade att anlita AH att leda projektet först i analysfasen till ett färdigt förslag.
Från klubben deltar: BL, BS, RO och Mats E.
För att få en bra start på projektet så skickar AH ett formulär med olika frågor som ska
besvaras innan nästa möte med gruppen som blir den 9 juni kl. 09.00-12.00 på klubben.
5. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
6. Ekonomi
BS, redovisade ett tertialbokslut som ser lovande ut. Information och kommentarer läggs ut på
hemsidan. AS, CS och BS ansvara.
7. Ansvarsområden
Tomtförsäljning LC och RO. Vi har sålt och fått likvid för två tomter hittills. Köpare Eva
Nordensved, Läby Västerby 1:4 och Urban Boija, Läby Västerby 1:5 avstyckade från
stamfastigheten Läby Västerby 1:1.
Banan återhämtar sig bra. Fairways mycket bra. Greenerna behöver en vecka till för att vara
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perfekta.
Kontakter har tagits för att utreda hur vi går vidare med inägan i närhet av väg 55.
OH, träningsverksamheten har aldrig varit bättre. Roligt att föräldrar ställer upp och hjälper
till. Peter och Henrik utvecklar breddverksamheten mycket bra. Studion har fungerat bra hela
vintern.
Avtal: AG informerade om att nästan alla avtal med entreprenörerna är klara. Avtalet med CS
blir klart under veckan. Karis avtal återstår ännu.
Sponsorer: CS, två nya sponsorer, Ramböll och Plåtkompaniet. Vi har haft två stora
företagstävlingar som varit mycket lyckade.
I jämförelse med andra klubbar i närområdet gällande årsavgifter och greenfee så ligger vi
paritet med de flesta.
Information: AS, mycket mer positiva reaktioner från omvärlden nu än tidigare.
8. Övriga frågor.
CS har varit i kontakt med klubbar utanför distriktet om utbyte. Klart med Gävle GK om halv
greenfee på vardagar.
Styrelsen beslutade efter ett förslag från O Nordgren att starta upp en referens/diskussionsgrupp med deltagare från varje kommitté samt förslagsställaren och ytterligare
fyra st. CS och RO tar kontakt med intresserade. Från styrelsen deltar BL, OH och LC.
Mötesdag är den 6 juni kl. 19.00 på klubben
RO och Jan Östman föreslog att vi ska skicka ut en matrikel i pdf-format till medlemmarna via
e-post. Styrelsen beslutade att avvakta med detta.
9. Strategiplaner
BL, gick igenom det digra materialet om strategi, vision och mål som styrelsen kommit fram
till under förra mötet. En del mindre förändringar beslutades. Materialet kommer i sin helhet
att presenteras och förklaras under höstmötet.
10. Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.
Nästa möte blir den 12 juni 2011 kl. 19:00 på klubben
Uppsala 2011-05-25
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