Protokoll nr 9
Upsala Golfklubb
Styrelsemöte 2009-08-24
Sidan 1 av 2

Närvarande:

Erik Winell, EW, Arne Lindquist, AL, Anders Gustafsson, AG Lars Carlsson, LC, Roger
Ohlsson, RO, Ove Hedberg, OH, Lars Sundberg, LS, Bengt Simonsson, BS

Adjungerade:

Christer Schenholm CS, Ardis Brekkan, AB

Agenda

§1

Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2

Val av sekreterare
RO utsågs att föra protokoll för mötet

§3

Val av justeringsman
Lars Carlsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§5

Anmälan övriga frågor
EW, Ledning av klubben och Håmö AB
OH, Tävlingsexpeditionen
LC, ”Spanska diket” och hål 12
EW, Martin Viklunds pensionsavtal
Sponsoravtal Skanska CS

§6

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§7

Extra årsmötet
Extra årsmötet kommer att hållas den 1 oktober, kl. 19:00 i Brantingsskolans aula.
CS fick i uppdrag att få fram en ordförande och sekreterare för extra årsmötet.
EW gick igenom strategin för hur styrelsen ska redogöra för hur vi nått våra mål som årsmötet satt oss
att göra. Det är yrkandena 2-5 som beslutades på årsmötet som är vårt uppdrag.
Vid nästa styrelsemöte ska samtliga som har uppgifter på årsmötet redovisa dessa och komma med
förslag.

§8

Inkomna skrivelser
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Inga inkomna skrivelser, men CS fick i uppdrag att till styrelsemötena, i framtiden redovisa
uppsägningar och inkommande medlemmar.

§9

Övriga frågor
EW, Ledning av klubben och Håmö AB
Nya avtal kommer att tecknas med restauratör, pro samt bokföring av klubbens handlingar.
Styrelsen beslutade att
EW fortsätter som VD i Håmö AB och huvudansvarig för klubben
LC fortsätter som anläggnings- och banchef
CS blir klubbchef
Samt att styrelsen äger rätt att får ersättnings för resor som görs för klubben. Bilersättning 18 kr/mil

OH, Tävlingsexpeditionen
En av våra sponsorer kommer att lämna offert på reparation av yttertaket
LC, ”Spanska diket” och hål 12
Styrelsen beslut står fast om ”Spanska diket”. På hål bör en geolog se över vad som behöver göras
för att förhindra framtida översvämningar. När det är klart tar vi in offerter på vad som ska göras.
EW, Martin Viklunds pensionsavtal
Pensionsavtal med Martin Viklund. MV hade i sitt avtal en klausul om pension. Martin måste inkomma
med en skriftlig begäran innan styrelsen kan agera.
Sponsoravtal Skanska CS. Skanska har skrivit avtal för 2008 och 2009 men sagt upp avtalen skriftligt
utan att klubben tagit del av detta. CS utreder frågan och försöker få tillbaka Skanska som sponsor.

§ 10

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 7 september kl 18:00 samt den 22 september.

§ 11

Mötets avslutande
Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras
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Lars Carlsson

