Protokoll nr 7
Upsala Golfklubb
Styrelsemöte 2012-05-23
Sidan 1 av 2

Protokoll styrelsemöte Upsala GK
Plats:
Tid:

Klubben
2012-05-23 kl. 19.00

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

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
2. Val av justeringsman
OH valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt kallelsen
4. Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 6 godkändes och lades till handlingarna.
5. Arbetsgruppernas uppföljning och rapportering
A. Kiosken
Gruppen består av LC, sammankallande, Jan Östman, Mats Bröms och Anders Asplund. Gruppen
behöver utökas med framför allt kvinnor. Vi har ännu inte fått svar på bygglovsansökan.
Förhandsbesked visar att det inte ska vara några problem. Offerter för stomme, väggar och tak har
begärts.
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.
Ett första möte ska hållas i juni. Planerad byggstart är i oktober i år.
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.
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D. Klubbrum, konferensrum, RO
RO redovisade en rapport från arbetsgruppen Roger O, Ralf O, Peder H och Annette H. Gruppen har
tittat på fyra olika alternativ. 1, gemensamt klubbrum/konferensrum en trappa upp. 2, använda
Christers rum. 3, Shopen utrymmen och flytta shopen. 4, Inreda en del av restaurangen som
”klubbrum”.
Efter diskussioner beslutade styrelsen att inreda en del av restaurangen, längs in till höger som
samlingsplats tillsammans med krögaren. Sätta upp lite historiska bilder, KM-tavlor, HIO-tavlor etc,
så att de blir samlade på ett ställe.
E. Medlemmar
Det är en tydlig inriktning från styrelsen att vi måste öka antalet medlemmar.
Ett första steg är att vara med i projektet ”öppen golfdag” den 16 juni. Johan Malmsten presenterade
ett utkast hur vi ska kunna genomföra projektet med olika stationer där deltagarna får lära sig
puttning, sving, spel på banan etc. CS tillsammans med Johan ansvarar.
En riktad kampanj med guld, silver och brons-paket diskuterades. Upplägget är hyra av spelrätt,
grönt kort etc. med en fast månadsavgift. Kommer att kunna läsas om på hemsidan inom kort.
Styrelsen beslutade om att mot en avgift på 1000 kr få spela så mycket man vill på Pay and Play
under året.
6. Ekonomi
UC gick igenom budget och utfall för tertial 1. Ekonomin visar ett positivt resultat tertial 1 och
prognos helår. En närmare rapport kommer på hemsidan inom kort.
7. Inkomna skrivelser

Synpunkter på kioskens öppettider har inkommit. Öppettiderna är reglerade i avtalet med krögaren.
CS och RO fick i uppdrag att tillsammans med restauratören förtydliga.
8. Övriga frågor
Beslutet att ändra styrelsens informationspolicy och inte längre publicera mötesprotokollen på
Internet har mötts av starka reaktioner från medlemmarna. Styrelsen beslutade därför att återgå till
gamla rutiner.
Tydligare avståndsmarkeringar på rangen ska införskaffas. LC ansvarar.
Ett nytt kontrakt med golfgymnasium ska förhandlas fram
9.
Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.
Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 20 juni kl. 19.00.
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