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Protokoll styrelsemöte Upsala GK
Plats:
Tid:

Klubben
2012-06-20 kl. 12:.00

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

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
2. Val av justeringsman
AE valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt kallelsen
4. Miljökommittén
MG presenterade ett förslag från Miljökommittén om att tydliggöra natur och kultur på Upsala GK.
De vill sätta upp en anslagstavla som beskriver vår fauna, flora, nutid och forntid. Diskuterades
placeringen av tavlan. Styrelsen ställer sig positiv till idén och gav kommittén sitt positiva medhåll
och bad dem återkomma med en mer detaljerad lösning.
5. Föregående mötes protokoll
Protokoll nr 7 godkändes och lades till handlingarna.
6. Arbetsgruppernas uppföljning och rapportering
A. Kiosken
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. Gamla kiosken ommålad.
B. Rangen, övningsområde
Ett första möte ska hållas innan semestern. Planerad byggstart är i oktober i år.
C. Restaurang.
Stolarna behöver bytas ut.
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D. Klubbrum, konferensrum, RO
Arbetet fortsätter med att 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 var att vara med i projektet ”öppen golfdag” den 16 juni. Tyvärr regnade det hela
dagen.
Rekrytering av nya medlemmar diskuterades. Det har inte gått lika fort som vi hoppats på. Flera olika
förslag diskuterades.
Nya medlemmar ska få halv årsavgift eller hyra fr. o m augusti.
Styrelsen diskuterade även hur vi ska gå fram med förslag till Kåbomedlemmar med anledning av
kommunens utspel om att Kåbo inte får hyra banan nästa år.
7. Ekonomi
UC gick igenom budget och utfall. UC efterlyste också en bättre ekonomimodell. Resultatrapport ska
presenteras inför varje styrelsemöte.
Greenfeeintäkterna och sponsorintäkter över budget.
8. Inkomna skrivelser

Brev om en skada på en personbil. LC fick i uppdrag att lösa frågan.
Inbjudan om att arrangera Annika Invitational nästa år. Den kräver mycket arbete med både tävlingen
och andra arrangemang runt omkring.
9. Årsmöte-höstmöte

Höstmötet blir den 22 oktober kl. 19:00 i Katedralskolans aula
10. Övriga frågor
Styrelsen beslutade att inte erbjuda 9-hålsgreenfee på gamla och nya banan. Vill man bara spela nio
hål finns lilla banan.
11.
Avslutning och nästa möte
Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.
Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 9 augusti kl. 18:00
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