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Närvarande: Erik Winell, EW, Roger Ohlsson, RO, Lars Carlsson, LC, Ove Hedberg, OH, Bengt
Simonsson, BS, Mikael Sabel, MS, Anders Gustafsson, AG
Adjungerad: Christer Schenholm, CS

1.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Val av justeringsman
Lars Carlsson, LC, utsågs att justera protokollet tillsammans med ordförande

3.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

4.

Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och lades till handlingarna.
Kvarvarande frågor:
Ledning 2011 UGK och Håmö AB. Hur ska klubben ledas under 2011 och framåt? Styrelsen
beslutade att bordlägga frågan till budgeten och uppföljningen är klar.

5.

Anmälan övriga frågor.
Nya tomter, LC, Avtal, EW, Golftinget, EW, årets golfare, EW, verksamhetsplan junior & elit,
elförbrukningen, kommersiell tävling en helg i juni, CS

6.

Ekonomi, BS
BS, gick igenom utfallet t om september.

7.

Höstmötet
Höstmötet kommer att bli den 9 november kl. 19:00 i Brantingsskolans aula. Kallelser är utlagda
på hemsidan och i klubbhuset.

8.

Inkomna skrivelser
En skrivelse från Birger Svensson har inkommit . Det är en betraktelse över klubben de senaste
40 åren. Det är även en förhoppning från Birgers att handlingen arkiveras på ett sätt så att den
finns tillgänglig i framtiden. Styrelsen vill på detta sätt tacka Birger för dokumentet och kommer
att arbeta vidare med de frågor som belyses.

9.

Övriga frågor
LC, försäljning av tomterna. Det finns ett anbud som vi inte accepterar. Det är för lågt. Det finns
ytterligare intressenter som är seriösa.
Särskiljning av elförbrukningen i restaurangen är nu löst. LC kommer att läsa av mätaren
kontinuerligt under hela året.
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Golftinget kommer att bli den 13 november i Celsiusskolan. Ett antal ledamöter från klubben
kommer att delta. Där ska även ”årets golfare” i Uppland utses. Styrelsen beslutade föreslå att
damlaget som vann div 1norra och gick upp i elitserien.
Verksamhetsplan för junior &elit är ambitiös väl skriven. De vill ha nya kläder med olikfärgade
emblem beroende på junior eller elit. Styrelsen kom fram till, efter diskussioner att färgen på
emblemet inte får ändras. Vi ska hållas oss till den blå färg som finns i vår profilstandard.
Däremot kan de förtydliga med en text under emblemet om det är junior eller elit.
CS, en förfrågan har kommit om att vi ska administrera och genomföra en tävling på den 13 juni
nästa år. Det är en riksomfattande tävling. Styrelsen inser värdet av PR för klubben och beslutade
därför att godkänna arrangemanget.
10. Avslut och nästa möte
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. Nästa ordinarie möte blir den 29 november kl.
18:00.
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