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Ch
Protokoll styrelsemöte Upsala GK
Plats:
Tid:

Klubben
2012-04-20 kl. 16.00

Närvarande: Bo Lundquist, BL, Anitta Svanberg, AS, Ove Hedberg, OH, Bengt Simonsson, BS, Anders
Gustafsson, AG, Anna Engström, AE
Anmäld frånvaro: Roger Ohlsson, RO, Ulf Cigén, UC.
Adjungerade: Christer Schenholm, CS, Lars Carlsson, LC, Bengt Kvist, BK.

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
2. Val av justeringsman
BS valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt kallelsen
4. Föregående mötes protokoll, nr 5
Protokoll nr 5 godkändes och lades till handlingarna.
5. Arbetsgruppernas uppföljning och rapportering
A. Kiosken
Gruppen består av LC, sammankallande, Jan Östman, Mats Bröms och Anders Asplund.
Rapporterades att kontakt har tagits med kommunen för sökande av bygglov.
B. Rangen, övningsområde
Rapporterade sammankallande LC att gruppen behöver förstärkas då den för tillfället bara består av
LC och John Ahlbom. Klubbens kommittéer skall tillfrågas för att förstärka gruppen. Mest realistiska
alternativet för en utbyggd range är att åstadkomma 30 st. utslagsplatser i markplan.
C. Restaurang.
Sammankallande är Gunnar Alm. Det är ännu för tidigt på säsongen och gruppens arbete har ännu
inte kommit igång. Även här behövs flera engagerade för att få en fungerande verksamhet.
D. Klubbrum, konferensrum
Sammankallande RO, meddelar att ett inledande möte har genomförts men att några konkreta förslag
ännu inte utarbetats.
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E. Medlemmar
CS som meddelar att vi för dagen har 1.053 st. aktiva medlemmar med spelrätter och att 40 st. hyr
spelrätter samt att 17 st. ännu inte svarat på konverteringen. Enligt CS ligger det för tillfället 48
värdebevis till försäljning på nätet och att 6 st. köpare är noterade. Prisnivån är för närvarande ca.
5.000:- per värdebevis. Vi räknar med att affärerna ska öka när spelsäsongen kommer igång. För
tillfället är 1.719 st. medlemmar registrerade i GIT.
6. Ekonomi
CS rapporterade att vi följer budget och att sponsorintäkterna kommer in enligt plan. Ett möte med
Leif Paulsson om kostnaderna för banskötseln har genomförts där LC, CS och UC var närvarande
och consensus råder nu om tidigare framlagd budget.
LC meddelade att alla tomter som planerats antingen är sålda eller reserverade.
7. Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser besvarades.
8. Övriga frågor
BL redogjorde för samarbetsformerna för kontakt- och informationsutbyte med andra
idrottsföreningar i Uppsala.
LC anmälde att tvättmaskin och torktumlare behöver bytas ut. Styrelsen beslutade att inköpa sådana
med ett inköpstak på totalt 50.000 kr. Ansvarig LC.
LC tog upp frågan med kostnaden för varmvatten till omklädningsrummen. LC får i uppdrag att
undersöka olika alternativ och vid behov använda sig av BK som sakkunnig.
Beslutades att ändra styrelsens informationspolicy och inte längre publicera mötesprotokollen på
Internet. Behovet av publicering av protokollen har minskat då BK som adjungerad vid
styrelsemötena gör mer lättillgängliga referat av dessa och som publiceras på hemsidan. Protokollen
finns hos CS för de medlemmar som önskar läsa dem.
Beslutades att bjuda in Peter Englund, VD för projekt Elitidrottsstaden, ansvarig BL och vår
nyanställde tränare Johan Malmsten, ansvarig CS, till nästa möte.
9. Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.
Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 23 maj kl. 19.00.
Mötet med Peter Englund och Johan Malmsten börjar kl. 18.30.
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