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Protokoll styrelsemöte Upsala GK
Plats:
Tid:

Klubben
2012-03-29 kl. 18.00

Närvarande: Bo Lundquist, BL, Roger Ohlsson, Anitta Svanberg, AS, RO, Ove Hedberg, OH, Bengt
Simonsson, Ulf Cigén, UC, Anders Gustafsson, AG, Anna Engström, AE

Adjungerade: Christer Schenholm, CS, , Lars Carlsson, Bengt Kvist, BK
Tryggve Palmquist, TP, tävlingskommittén, punkt 4

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade AE välkommen till styrelsen. BL vände sig också till BK,
som ska informera om styrelsearbetet på hemsidan, ochTP från tävlingskommittén.
2. Val av justeringsman
UC valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt kallelsen
4. Tävlingsverksamheten 2012, TP
TP visade en sammanställning över tävlingarna 2012. Det blir 11 st lagtävlingar, 9 st singel, 8 st
matchtävlingar förutom KM. Det blir något färre tävlingar i år, men en satsning på en tävlingsvecka i
juli.
Segmenta masters utgår. Tävlingsgreenfee inkl mat blir 250 kr.
Den 11 augusti genomförs stora KM över 36 hål samt en scramble för de som inte spelar KM. Detta i
samband med 75:års jubileet. Därav startavgiften 75 kr.
Vi kommer att arrangera Senior DM och Junior SM i match.
Styrelsen beslutade godkänna tävlingsupplägget för 2012
5. Föregående protokoll, nr 3 och 4
Protokoll 3 godkändes med en kvarstående punkt. Att fastställa driftsbudgeten, UC,LC och Leif tar
fram ett förslag till nästa möte.
Protokoll 4 godkändes och lades till handlingarna
6. Årsmöte- Vårmöte
Uppföljning av beslut på årsmötet.
De tre sista tomterna ska ritas in på en karta så att höstmötet kan ta beslut, LC
Planering och byggande av kiosken ska påbörjas, LC
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Utifrån att nå målen i verksamhetsplanen så kommer följande arbetsgrupper, bestående av
medlemmar, att bildas på följande områden:
A. Kiosken
Sammankallande är LC. Ansvara för planering av kiosken med toalett mellan 8:an och 9:an samt en
vatttentoalett vid hål 10. Investeringsram ca 600 000:- exkl. moms.
B. Rangen, övningsområde
Sammankallande LC, tillsammans med arbetsgrupp ge förslag på en totallösning för övningsområdet
vid rangen. Minst 30 utslagsplatser.
C. Restaurang. Sammankallande Gunnar Alm. Tillsammans med krögaren planera och genomföra
åtgärder för att såväl golfare och icke golfare ska trivas tillsammans. Titta över menyer, öppettider,
service etc etc..
D. Klubbrum , konferensrum
Sammankallande RO, Ge förslag på hur ett klubbrum/konferensrum kan bli en naturlig
samlingspunkt för medlemmarna.
E. Medlemmar
Sammankallande, CS. Tillvara medlemmarnas intressen och ansvara och planera för
medlemsrekrytering med olika marknadsåtgärder.
Mål, att vi ska vara 2000 st medlemmar, med spelrätt 2015 med delmål att uppnå 1500 spelrätter i år.
Vid nästa möte lägga fram förslag på ytterligare aktiviteter.
7. Ekonomi
UC gick igenom intäktssidan som totalt ligger på budget. Fortfarande är medlemsrekryteringen
prioritet ett. UC tillsammans med ekonomiansvarig och CS tar fram förslag på hur kategorierna ska
presenteras.
8. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser
9. Övriga frågor
Hyra av spelrätt på lilla och nya banan. Vid hyra av spelrätt på lilla och mellanbanan beslutade
styrelsen i enlighet med årsmötesbeslut att ta ut en administrativ avgift, 1500 kr årsavgiften. Totalt
3390 kr.
Elitidrottsstaden, BL
Beslutades att bjuda in Peter Englund, VD för projekt Elitidrottsstaden till nästa möte. BL ansvarar.

10. Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.
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Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 20 april kl. 16.00
Uppsala 2012-03-30
Vid Protokollet

Justeras

Justeras

Roger Ohlsson

Bo Lundquist

Ulf Cigén

