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Styrelsen för Upsala Gol8lubb samlades <ll möte i konferenslokalen på klubben den 27 april kl. 18.00. 

Närvarande styrelseledamöter var: Karin KraG, Yvonne Andersson, Jens Andreasen via Teams, Stefan 
Bergström, Isabelle Johansson, Anders Kylesten, Roger Ohlsson, och Magni Sigurdsson. 

Suppleanten Carl-Magnus Strömberg deltog också i mötet.  

Klubbchefen Marcus Eidelöf och banchefen Leif Paulsson deltog i delar av mötet som adjungerade. 

Klubbens ordförande, Karin KraG, hälsade alla välkomna, vareGer förslaget <ll dagordning godkändes. 
Protokollet från det kons<tuerande mötet godkändes med förbehåll om a[ några förtydliganden ska 
införas om befa[ningarna i styrelsen. 

Styrelsen gick igenom aktuell status för verksamhetsmålen. Det konstaterades a[ en strukturering 
och sovring behöver göras för a[ göra det lä[are a[ genomföra uppföljningen. 

Stefan Bergström redogjorde för ekonomisk status och för det ekonomiska samspelet mellan Upsala 
gol8lubb och Håmö Golf AB. Vi kan konstatera a[ det under de senaste året varit e[ nega<v 
utveckling av antalet medlemmar i klubben. Styrelsen beslutade därför a[ <llsä[a en arbetsgrupp 
med syGe a[ analysera orsakerna <ll utvecklingen och föreslå åtgärder. Samtliga i styrelsen inklusive 
suppleant anmälde sig som frivilliga a[ ingå i arbetsgruppen. 

Styrelsen avslog e[ förslag från årsmötet om pensionärsraba[ på medlems- och spelavgiGer. HälGen 
av klubben medlemmar är seniorer och en raba[ för denna grupp skulle innebära e[ all_ör stor 
intäktsbor_all. Styrelsen beslutade däreGer a[ fastställa den detaljerade budget som presenterades 
av Stefan Bergström. 

Styrelsen enades om a[ frågan om omsä[ning av lån samt pantsä[ning av fas<gheten är hanterad. 

Stadgarna ska justeras och skickas in <ll Svenska golfförbundet eGer årsmötets beslut om ändring av 
lydelsen för valberedningen. 

Styrelsen konstaterade a[ en revidering av a[estordningen behöver genomföras. Det behöver även 
tas fram en beslutsordning. Styrelsen behöver även se över behovet av nya kommi[éer och 
kontaktpersoner för dessa. 

Styrelsen utsåg ordförande a[ vara ombud för klubben vid möte med Upplands golfförbund. 
Styrelsen utsåg Kris<an Sundström <ll medlemmarnas representant <ll bolagsstämman vid Håmö 
Golf AB. 

Banchefen meddelade a[ alla greener är sådda, a[ Mellanbanan öppnas den 29 april samt a[ Stora 
banan preliminärt öppnas i mi[en av maj. Säsongsarbetarna på banan börjar tjänstgöra från och med 
den 30 april. 
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Klubbchefen rapporterade a[ det är go[ om medlemsansökningar <ll klubben. Shopen vid klubben 
har öppnat och likaså rangen. Måndagen eGer påsk slogs drygt 25.000 bollar på rangen, vilket troligen 
är all-<me-high. Klubbchefen rapporterade a[ vissa problem föreligger med prestanda och kvalitet på 
kassaregistret. Arbete pågår för a[ åtgärda de[a. 

Städning av klubbhuset påbörjas den 28 april och kommer fortsä[ningsvis a[ ske måndag <ll fredag. 
Inledningsvis sker en storstädning. 

Frågan om fly[ning av starterhuset ansågs redan avgjord. Klubbchefen ansvarar för genomförandet. 

Inga rapporter från kommi[éerna förelåg <ll de[a möte varför styrelsen beslutade a[ bjuda in 
kommi[éerna <ll nästa styrelsemöte. 

I övrigt diskuterades utkast <ll kalender och årshjul för verksamheten, samarbetet med SGF och UGF 
gällande introduk<onskort, samt behovet av kommunika<onspolicy och kommunika<onsplaner 

Styrelsen enades om a[ nästa styrelsemöte hålls den 24 maj kl. 18 på Upsala Gol8lubb och avslutade 
däreGer mötet. 

/refererat av Anders Kylesten


