Protokoll nr 8
Upsala Golfklubb
Ordinarie styrelsemöte 15 oktober, 2007

Närvarande:

Karl Grönlund, KG
Lars Skarke, LS
Carina Hillerström, CH

Ordförande
Vice 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

Inbjudna:

Christer Schenholm

Valberedningen

Frånvarande:

Hans Jarlekrantz, HJ

Suppleant

Ordförande inledde med att hälsa Christer Schenholm välkommen. Vidare inleddes mötet
utan närvaro av klubb och anläggningschef då HR-gruppen redogjorde för de
avstämningssamtal man haft med berörd personal. Styrelsen kommer att inleda en utökad
kontakt och rapporthantering för UGK:s ledning som ett led i att förenkla och förbättra
tydligheten i ansvarsbeskrivningen.
§ 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 KW.
§ 2 Anmälan övriga frågor
Övriga frågor anmäldes, MW Utbetalning insatser
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll nr 7 godkändes och lades till handlingarna.
§ 4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes utan kommentar.
§ 5 UGK föredragande Klubbchef
Ekonomi
Styrelsen uppdrog åt MW och MH att göra en avstämning av utfall mot den senaste prognosen.
Detta för att ha kontroll över resultat och föreslå åtgärder för att nå budget..Rapporteras
löpande mot styrelsen.
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Rapport kommittéer
- Christian Borgström tvåa i Master Tourkvalet!
- Elitjuniorerna nära att ta sig till slutspel i Lag SM men föll på sista green. Alingsås tog
överraskande ”vår” plats.
- Övriga kommittéer är i färd med sina säsongsavslutningar i olika former.
- Avstämningsmöte med kommittéerna är bokat till 18/10.
Restaurangen
MW fortsätter de diskussionerna som förs med Ragne Höglund.
Shopen
Ett antal förslag för shop/proverksamheten har inkommit och styrelsen tittar närmare på
några av förslagen. Beslut i frågan väntas tas senast på kommande styrelsemöte, icke aktuella
parter kommer att informeras inom den närmaste två veckors perioden.
Våra gäster
Greenfeen ligger i nivå med budget, dock är det mycket väderberoende.
Personalfrågor.
Inget att rapportera
§ 6 UGK föredragande anläggningschef
Ekonomi
MH redogjorde för ekonomirapporten, då den skickat ut med kommentar och beslut tagits enligt
ovan anser vi punkten vara klar för dagens agenda.
Banorna
- Singelklippning har upphört för säsongen.
- Jobbet med övervintring av fairways och greener pågår för fullt med växtskydd, djupluftning
och höjning av klippnivåer.
Fastigheter
- Åtgärderna av problem med avloppsledning på några toaletter är gjorda.
- Ritning för ombyggnation och anpassning av vissa lokaler har inkommit och offerter på
ombyggnation väntas in.
Masterplan
-

Analysen av föreslagen sand visade att det inte var lämplig.

-

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 oktober och växligheten har stoppat upp vilket
innebära att ordinarie personal delvis kan jobba med Masterplan ex. renovering av tees.
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§ 7 Reklamförsäljning – Sponsorverksamhet
MW redogjorde för sponsorkommitténs grundsyn på sponsoravtal och aktivitet i
sponsorgruppen. Vidare fördes en allmän diskussion kring sponsorskap och hur UGK bör
hantera detta under de kommande åren. Enighet råder i styrelsen att detta är en viktig fråga
såväl ekonomiskt som ur marknad och klubbverksamhets synpunkt.
§ 8 Övriga frågor
Utbetalning - Utträde
För medlem som begär utträde ur klubben innan 31 januari så kommer återbetalning av
medlemslånet ske i juni samma år. För medlem som begär utträde innan 31 juli sker
återbetalning av medlemslån under december samma år.
Förhandling - Bank
LS/MH rapporterade att man slutförhandlade med bank och beräknade ha avtalet
klart senaste under kommande vecka.
§ 9 Nästa Möte
Nästa möte 26 november på Lindahls Advokatbyrå kl.18.00
§ 9 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 21.45

Ordförande
Karl Grönlund

Vid protokollet

Justeras

Carina Hillerström

Kent Wiberg
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