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Närvarande:

Anmält förhinder:

§1

Lars Skarke, LS

Ordförande

Britt Marie Norelius, BMN

Ledamot

Håkan Rudström, HR

Ledamot

Urban Sand, US

Vice Ordförande

Andreas Tottmar, AT

Suppleant

Ann-Sofie Liljekvist, ASL

Suppleant

Mats Hagberg, MH

Verksamhetschef

Christer Schenholm, CH

Reklam/marknadsföring

Göran Hedman, GH

Skattmästare

Gunilla Ramsell, GR

Ledamot

Kent Wiberg, KW

Ledamot

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

§2

Anmälan övriga frågor
Inga 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.

§6

Information Upsala GK, Håmö Golf AB
MH informerade att:
* Banorna är i mycket gott skick, singelklippningen fortsätter plus att vertikalskärningen av
greenerna görs med tätare intervall i år (var 14:e dag).
* Klubbhusets ombyggnation är i stort sett klart det som återstår är viss inredning på kansliet.
Ombyggnationen har bara fått positiva omdömen, så det känns som vi har vänt en negativ trend till
en mycket positiv trend.
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* Informerade att ett besparingsprogram för elförbrukningen kommer att tas fram.
Beslutades att MH kontaktar även kommunens energirådgivare.
* Den automatiserade kiosken är i fullt bruk.
* Masterplan arbetet fortgår enligt plan ( byggspecifikationerna ), vilka är omfattade och
tidskrävande. Detta göra att grässådden är c:a 3-4 veckor framflyttade.
Öppningen för spel och därmed start av byggetapp 2 och stängning av hålen 1-9 på 18-hålsbanan
diskuterades. Beslut om öppning/stängning kommer att tas tidigast vid nästa styrelsemöte i
augusti.
* Ekonomin är i balans med budget. Vissa poster är även bättre än budget som greenfee.
Sedan årsskiftet har 170 st medlemmar gått ur klubben, per den 31 maj var vi 2215 st. Antalet
passiva medlemmar var per 31 maj 229 st.
§7

Reklamförsäljning - sponsorverksamhet ( Håmö Golf AB )
CS informerade att:
* Reklamförsäljningen är nära budgeten något ytterligare reklamavtal kan förmodligen tecknas.
* Håmöblad nr 2 delades ut via City Mail för att hålla nere kostnaderna. Beslutades att även
nästa nummer distribueras via City Mail.
* Årets andra Business Golf tävling genomfördes i samarbete med Mötesplats Uppsala/Tidningen
Relation och med SEB som huvudvärd. Vi fick många lovord angående arrangemanget.

§8

Beslutspunkter
Investeringar, beslutades att inköpa tre golfbilar då efterfrågan bara ökar. Ansvarig MH.
Beslutade att inbjuda kommittéerna att träffa styrelsen med början vid styrelsemötet i september.
Ansvarig MH.

§9

Åtgärder med anledning av medlemsenkäten
Ett upptaktsmöte för vår långsiktiga strategi för klubben genomfördes den 29/5.
Arbetet fortsätter och under hösten kommer arbetet att intensifieras att upprätta en affärsplan.

§ 10 Nästa Möte
Nästa möte 18 augusti 12.00 på Bro Hof.
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.35

Ordförande
Lars Skarke

Vid protokollet
Mats Hagberg

Justeras
Urban Sand

