Protokoll nr 14
Upsala Golfklubb
Ordinarie styrelsemöte 3 mars, 2008

Närvarande:

Lars Skarke, LS
Karl Grönlund, KG
Carina Hillerström, CH
Britt Marie Norelius, BMN
Håkan Rudström, HR
Kent Wiberg, KW
Urban Sand, US
Gunilla Ramsell, GR
Mats Hagberg, MH

Tf. ordförande
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Anläggningschef, adjungerad

Frånvarande:

Hans Jarlekrantz, HJ

Suppleant

Övriga:

Christer Schenholm

Projektgrupp, adjungerad

§ 1 Mötets öppnande
Tf.Ordförande LS förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna då speciellt Karl Grönlund.
Till att föra mötets protokoll utsågs MH samt att jämte ordförande justera protokollet utsågs GR.
§ 2 Anmälan övriga frågor
Övriga frågor anmäldes
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 13 godkändes och lades till handlingarna.
§ 4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan kommentar.
§ 5 Inför årsmötet
Årsmötets formalia gicks igenom.
Beslutades att under §14 Övriga frågor föreslå årsmöte att:
* årsmötet beslutar att klubben ansöker om att erhålla Miljöblomman ett miljödiplom från SGF.
* årsmötet beslutar om att utse Karl-Johan Köhler som bl.a. varit ordförande i SGF´s
regelkommitté, Upplands Golf Förbund och i Upsala GK till hedersmedlem i klubben.
Beslutades att informera om:
* nuläget i Masterplan plus den tilltänkta förändringen i hålsträckningen 3 – 4 – 5.
* att en matrikel kommer att ges ut under våren.
§ 6 Övriga frågor
Resultatet på webbenkäten redovisades och diskuterades.
§ 7 Nästa träff
Beslutades att styrelsen träffas på restaurang Tavernan den 4 mars kl. 17.00 innan årsmötet.
§ 8 Mötets avslutande
LS tackade styrelsen för ett mycket god arbete under det gångna verksamhetsåret.
KG tackade styrelsen och framförallt LS för att han på ett mycket förtjänstfullt sätt axlat rollen
som klubbens ordförande under KG´s sjukdoms period. CH tackade även hon de övriga i
styrelsen för ett mycket gott samarbete under de åren som hon var medlem i styrelsen.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.05.
Tf. Ordförande
Lars Skarke

Vid protokollet
Mats Hagberg

1

Justeras
Gunilla RamselL

