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Protokoll styrelsemöte Upsala GK
Plats:
Tid:

Klubben
2013-08-28

Närvarande: Bo Lundquist, BL, , Bengt Simonsson, BS, Roger Ohlsson, RO, Ulf Cigén, UC
Adjungerade: Christer Schenholm, CS, Lars Carlsson, LC

Anmält frånvaro: Ove Hedberg, OH, Anna Engström, AE, Petra Forsberg, PF

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 med ändringen att ekonomi och medlemmar föredrogs
under samma punkt
4. Föregående protokoll
Protokoll nr 8 godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomi
BL, gick igenom ett förslag till verksamhetsplan.
Alla siffror är inte framtagna ännu. Förslag till budget diskuteras vid nästa styrelsemöte. Vissa avtal
måste omförhandlas till nästa år.

6. Arbetsgruppernas uppföljning och rapportering
A. Tomtförsäljning
Stora tomten så är prospektt framtaget. Projektet fortskrider. Ansvariga politiker och tjänstemän inom
kommunen har kontaktats.
LC förevisade möjliga avstyckningar för ytterligare tomtförsäljning. Måste beslutas på årsmöte.
7. Organisation
Planeringssamtal med personalen påbörjad. En trotjänare, Lasse Eskilsson, går i pension denna
månad. Styrelsen beslutade att justera löner enligt avtal för banarbetarna.
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8. Årsmöte
Årsmötet kommer att äga rum i Katedralskolan tisdagen den 8 oktober kl. 19:00
9. Arbetsgrupper
B. Rangen, övningsområde, nya toaletter och kiosken
Återstår lite jobb med belysning och plattsättning. En ny putting green planeras att anläggas till
vänster om vägen ner mot rangen.
C. Medlemmar
Vi är totalt 2125 medlemmar, varav 1741 seniorer och ca 400 juniorer uppdelade på olika kategorier
D. Restaurang
Intervjuer med intresserade krögare kommer att ske vecka 36
D. Event
En arbetsgrupp jobbar med att lyfta entrén och höja kvalitén. Nästa år är det är 50 år sedan Håmöbanan invigdes.
10. Miljöcertifiering
Upsala Golf Club is now officially GEO Certified!
Det finns mer att läsa på http://www.golfenvironment.org/directory/548_upsala_golf_club
Miljögruppen har gjort ett superjobb. Grattis
11. Inkomna skrivelser
Henrik Nilsson, junior & elit har avsagt sig sitt uppdrag på grund av olika skäl. Styrelsen beslutade
utreda orsaken och låta en oberoende utreda saken.
12. Övriga frågor.
Inga övriga frågor
13. Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.
Nästa ordinarie styrelsemöte den 25 september kl. 18:00 på klubben
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