Protokoll nr 10
Upsala Golfklubb
Ordinarie styrelsemöte 26 november, 2007

Närvarande:

Inbjudna:

Frånvarande:

Lars Skarke, LS
Carina Hillerström, CH

Tf. ordförande
Ledamot

Britt Marie Norelius, BMN

Ledamot

Håkan Rudström, HR

Ledamot

Kent Wiberg, KW

Ledamot

Urban Sand, US

Ledamot

Gunilla Ramsell, GR

Suppleant

Martin Wiklund, MW

Klubbchef, adjungerad

Mats Hagberg, MH

Anläggningschef, adjungerad

Mats Enquist

Svenska Golfförbundet

Jonnie Eriksson

UGA

John Ahlblom

UGA

Hans Jarlekrantz, HJ
Karl Grönlund, KG

Suppleant
Ordförande

Ordförande inledde med att hälsa våra inbjudna gäster välkomna.
Mötet inleddes med att Mats E presenterade den av SGF; s genomförda undersökningen
på ”läget inom Golf Sverige”. Undersökningen visar klara tendenser på en förändring dels och
kanske främst i åldersstrukturen på medlemmarna, men också andra förändringar. Vilka
lärdomar kan UGK dra nytta av i resultatet och vad kan vi UGK erbjuda i framtiden för att inte
tappa medlemmar och framför allt locka nya var frågor styrelsen och klubbledning har all
anledning att bära med oss. Vi tackar Mats E för att han tog sig tid att komma och göra denna
dragning och gick vidare med att Jonnie & John presenterade sina visioner och mål för de
kommande åren.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Till att föra mötets protokoll
utsågs CH samt att jämte ordförande justera protokollet utsågs GR.
§ 2 Anmälan övriga frågor
Övriga frågor anmäldes
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 8 och nr 9 godkändes och lades till handlingarna.
§ 4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan kommentar.
§ 5 UGK föredragande Klubbchef
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Ekonomi
En detaljerad genomgång av oktoberresultat och prognos helår kommer att ske på kommande
styrelsemöte den 10 december.
Rapport kommittéer
- Avstämningsmöte med kommittéerna är genomfört 18/10. Dock saknades ett par
kommittéer.
Restaurangen
Restaurangen stängd för säsongen. Viss cateringverksamhet pågår alltjämt.
Shopen
MW har tillsammans med MH och LS tagit fram ett avtalsförslag.
Sponsorer
MW redogjorde för läget på sponsorsidan. Samtliga berörda sponsorer kommer eller har redan
kontaktats av ledning och/eller styrelserepresentant.
Personalfrågor.
Säsongsavslutning hölls traditionsenligt den 18 oktober.
§ 6 UGK föredragande anläggningschef
Ekonomi
En detaljerad genomgång av oktoberresultat och prognos helår kommer att ske på kommande
styrelsemöte den 10 december.
Banorna
- Underhållsjobb på maskiner m.m. har påbörjats.
– Jobbet med övervintring av fairways och greener pågår för fullt med växtskydd, djupluftning
och höjning av klippnivåer.
Fastigheter
– Ritning för ombyggnation och anpassning av vissa lokaler har inkommit och offerter på
ombyggnation väntas in. Bygglov ska skickas in.
Masterplan
-

Arbetet håller i tidsplanen i stort, men vi blir mer och mer väderberoende.

-

På veckobreven och hemsidan kommer aktuella och löpande rapporter gällande finnas.

Personalfrågor
- Säsongsanställda avslutar sin anställning sista .En ord. Medarbetare är tillfälligt uthyrd till Golf
& Trädgård. Leif Paulsson har genomfört tredje omgången i HGU (Högre Greenkeeper
Utbildningen)
§ 7 Diskussion och beslut Restaurangavtal
Efter en genomgång av upplägget och förhandlingsläget uppdrogs åt MW, LS, MH samt HR att
slutförhandla avtalet med Höglunds Catering.
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§ 8 Diskussion och beslut Shopavtal
Efter en genomgång av förhandlingsläget uppdrogs åt MW, LS, MH samt HR att slutförhandla
avtalet med UGA.
§ 9 Övriga frågor
SEB
Sponsor och samarbetsavtalet med SEB är undertecknat och klart.
Golftinget - Samarbeten
LS/CH rapporterade kort från Golftinget. Styrelsen har för avsikt att diskutera samarbete
med andra klubbar inom regionen. Exempelvis kommer en diskussion med Kåbo GK påbörjas.
Inledningsvis tror vi att junior och ungdomsverksamheten kan hitta samarbetsformer som ger
positiv effekt för alla parter. I arbetsgruppen kommer MW, LS, BMN och CH ingå.
Vidare ser styrelsen att det påbörjade arbetet med miljöcertifieringen bör komma till avslut.
§ 10 Nästa Mötet
Nästa möte 10 december kl.18.00 hos ordförande Lars Skarke i Kåbo
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Tf. Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Lars Skarke

Carina Hillerström

Gunilla Ramsell
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