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Närvarande: Bo Lundquist, BL, Roger Ohlsson, RO, Lars Carlsson, LC, Ove Hedberg, OH, Anders
Gustafsson, AG, Anitta Svanberg, AS, Ulf Cigén, UC

Anmält frånvaro: , Bengt Simonsson, BS
Adjungerade: Christer Schenholm,

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna,
2. Val av justeringsman
AG valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
4. Spelrätter/aktiekonvertering, utredning
Styrelsen forstsätter att arbeta efter den arbetshypotes som arbetsgruppen tagit fram. Den
behöver dock vidareutvecklas lite till.
5. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna
6. Ekonomi
CS, kassaflödet enligt plan
7. Ansvarsområden
LC, ytterligare 3 st. tomter är sålda, varav 2st erlagt handpenning. Läby Västerby 1:6 är ej såld,
för Läby Västerby 1:7 har Agge och Ann Svensson erlagt handpenning, för Läby Västerby 1:8
har Bo och Anna-Rita Eriksson erlagt handpenning och för Läby Västerby 1:9 har Andreas
Larsson och Sara Johansson erlagt full betalning. Läby Västerby 1:6, 1:7, 1:8 och 1:9 är
avstyckade från stamfastigheten Läby Västerby 1:1. För inägan gäller att kontakter kommer att
ta med kommun när den skiss vi arbetar på blir färdig.
Vitgröe kommer att plockas på greenerna. Det går åt två st. man per green och dag. Ny banan
kommer att stödsås. Den har blivit lite eftersatt på grund av alla arbeten på gamla banan.
Styrelsen beslutade att sänka greenfeen på nya banan. Ny greenfee 150 kr och 200 kr på helg.
För att ytterligare förbättra och göra anläggningen i det skick som vi önskar så uppmanar
styrelsen mer ideellt arbete från medlemmar. Anmäl er till CC eller LC för vidare information.
Styrelsen har mottagit fler anmälningar om lösspringande hundar på banan. Hundar måste
ovillkorligen vara kopplade. Styrelsen beslutade att, per brev, meddela om vilka regler som
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gäller. Om dessa inte följs finns anledning för uteslutning ur klubben.
Avtal: AG presenterade nuläge för avtal. Återstår att skriva avtal med Kari Hyöki.
Sponsorer: CS, avtalen håller på att gås igenom
Information: AS, vi behöver hjälp från medlemmar med bilder och texter. Skriv gärna några
rader om hur ni upplever klubben och från olika tävlingar som ni deltagit i.
8. Övriga frågor.
CS, nya skärmar har satts upp på två ställen där information kommer att visas, bl. a
starttidsschema och andra viktigas saker.
Styrelsen beslutade att, Bo Malmborg (som uppvisat läkarintyg), har rätt att använda golfbil
vid hcp-tävlingar.
Styrelsen beslutade att inte sponsra tröjor med tryck för spelare som representerar klubben.
Efter förslag från BL beslutade styrelsen att klubben ska ansöka om att i ”Elitidrottsstaden
Uppsala”.
En grupp som ska arbeta med GIT för att kunna utnyttja alla möjligheter som finns ska bildas.
CS kontaktar lämpliga.
Referensgruppen bjuds in till nästa träff som blir den 27 juni kl. 19.00–21.00. Då kommer bl.
a. styrelsens förslag om framtida medlemsformer att presenteras. CS ansvarar för inbjudan
9. Strategiplaner
BL, arbetet forstsätter som förut
10. Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.
Nästa möte blir den 27 juni 2011 kl. 21:00 på klubben
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