Protokoll nr 3
Upsala Golfklubb
Styrelsemöte 2008-05-12
Sidan 1 av 3
Närvarande:

Anmält förhinder:
§1

Lars Skarke, LS

Ordförande

Göran Hedman, GH

Ledamot

Britt Marie Norelius, BMN

Ledamot

Håkan Rudström, HR

Ledamot

Urban Sand, US

Ledamot

Gunilla Ramsell, GR

Ledamot

Kent Wiberg, KW

Ledamot

Ann-Sofie Liljekvist, ASL

Suppleant

Mats Hagberg, MH

Verksamhetschef

Christer Schenholm, CH

Reklam/marknadsföring

Andreas Tottmar, AT

Suppleant

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
Att föra mötets protokoll utsågs MH samt att jämte ordförande justera
protokollet utsågs KW.

§2

.

Anmälan övriga frågor
Två övriga frågor anmäldes.

§3

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom sedan lades protokollet till handlingarna.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§5

Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
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§6

Information Upsala GK, Håmö Golf AB
MH informerade att:
* alla säsongsarbetare har nu kommit i tjänst fr.o.m. 2 maj.
* Ommålningen av klubbhuset utvändigt beräknas vara klart under tredje veckan i maj.
* Arbetet med Masterplan går enligt plan. Tre greenenbottnar är godkända av Bob så
byggaren kan nu börja med att lägga dräneringarna i dessa. Tre fairways har fått
fairwaybevattningen installerad.
* En grov ekonomirapport redovisade, resultatet ligger i paritet med utfallet i ifjol.
Till juni mötet kommer den ordinarie ekonomirapporten att redovisas.
Påminnelser på årsavgifterna kommer att skickas ut de närmaste dagarna.
* Knatte- och olika gruppträningar är har startat.
* Restaurangen har fått beröm och ha r haft en bra säsongsstart.
* Kommittéerna är i full gång med sina aktiviteter.
* Senior Head greenkeeper Ove Johansson har bett att få avsluta sin anställning i Håmö Golf
AB en uppgörelse har träffats.
* Bemanningsschema för receptionstjänsten har upprättats.
* Den tilltänkta golfvärden har valt att hoppa av. Städuppgiften på helgerna har övertagits av
restaurangen. Några medlemmar som har tillfrågats om att ställa upp som golfvärdar
har tackat ja men några ytterligare behövs.

§7

Reklamförsäljning - sponsorverksamhet ( Håmö Golf AB )
CS informerade att:
* Reklamförsäljningen är nära budgeten men några ytterligare reklamavtal kan förmodligen
tecknas.
* Håmöblad nr 2 delades ut via City mail för att hålla nere kostnaderna, tyvärr fick inte alla
medlemmar tidningen. Via ett nyhetsbrev meddelades detta och att överexemplar fanns att
hämta ute på klubben plus att Håmöbladet alltid finns på hemsidan.
* Hemsidan blir mer och mer komplett vi har haft stor hjälp av vår webbmaster Jakob
Lindquist.
* Årets första Business Golf tävling genomförs i veckan och 5 st. presumtiva sponsorer är
inbjudna att deltaga.
Beslutades att ett informations mail går till styrelsen minst en gång per månad. Ansvarig CS.

§8

Beslutspunkter
Beslutade att klubbhuset förses med spröjsar på de stora fönstren enligt Ulf Segerlunds
förslag.
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§9

Åtgärder med anledning av medlemsenkäten
Beslutades att ett upptaktsmöte för vår långsiktiga strategi för klubben genomförs den 29/5.
Ämnen är bl.a. passivt medlemskap och kapitalinsats/spelrätter. Värd KW.

§ 10 Övriga frågor
Beslutades att upprätta en projektplan för att erhålla den högsta certifieringen enligt
Q-tee´s norm vad avser kvinnoanpassad anläggning. Ansvariga A-S L, B-M N och GR.
MH informerade att en överklagan av Länsstyrelsens avslag för tillstånd av att förvärva mark har
skickats till jordbruksverket.
CS informerade att de t inte har varit möjligt att få till ett greenfeeutbyte med andra klubbar
i samband med att UGK ha r tävlingar.
§ 11 Nästa Möte
Nästa möte 16 juni 18.00 ute på klubben.
§ 12 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 21.03.

Ordförande
Lars Skarke

Vid protokollet
Mats Hagberg

Justeras
Kent Wiberg

