Protokoll Nr: 4
Upsala Golfklubb
Styrelsemöte

Styrelsemöte Upsala Golfklubb
Plats: Sysslomansgatan 18
Tid: 2019-01- 24 kl. 19:00

Närvarande:
Einar Brekkan EB
Lars Alricson LA
Björn Grönlund BG
Cecilia Lind CL
Bengt Simonsson BS
Christer Schernholm CS (adjungerad)
Lars Carlsson LC (adjungerad)
Frånvarande:
Magni Sigurdsson MS
Pierre Roos PR

1. Ordförande förklarar mötet öppet
2. Närvarande samt fastställande av protokollförare samt av justeringsman jämte
ordförande
CL deltar som ordinarie ledamot i frånvaro av MS och PR Till protokollförare utsågs
CL och till justerare jämte ordförande BG
3. Genomgång och godkännande av föregående protokoll
Ordförande går igenom föregående protokoll som godkänns, justeras och lades
därefter till handlingarna.
4. Information från klubbchefen
Arbetet med att sluta avtal med hotell i Uppsala pågår. Diskussion om ett eventuellt
samarbete med Golf Uppsala.
5. Information från anläggningsansvarig
• Röjningsarbeten på banan fortsätter
• Komplettering av stolar till uteserveringen beräknas till ca 15000 kr.
Beslut: Styrelsen godkänner inköp av nya stolar
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6. Information från ordförande
• EB informerar om aktuella möten delar av styrelsen skall delta i framöver
-

Uppsala GK rustar för framtiden den 20 mars inbjudan sänds ut via mail.
EB uppmanar alla att delta.

-

Föreningsdialog – Uppsala kommun 5 februari – inbjudan sänds via mail.

•

Idrott för äldre – EB har träffat organisationen och det har planerats för en
aktivitetsdag då 15 aktiva seniorer som deltar på IFU -arenas träning för äldre
bjuds in till klubben

•

EB informerar kort om de bidrag klubben har möjlighet att söka för de olika
aktiviteter vi anordnar. Tills vi får ny tränare har Henrik Nilsson erbjudit sig att
hjällpa oss. Henrik får 15000 kr som betalas ut till hans bolag

Beslut: Ordförande får styrelsens godkännande att ge Henrik Nilsson i uppdrag att
söka de bidrag klubben är berättigade till. Henrik debiterar 15000 kr/mån som vi
betalar till hans bolag.
•

Fastighetsägaren till Håmö 10 och klubben arbetar för att öka säkerheten kring
fastigheten då det förekommer att bollar landar på tomten. EB träffar
bankommittén för att planera åtgärder

7. Ekonomi
• Leif Paulssons: s översikt
EB skickar ut en uppdaterad plan för påseende till samtliga berörda parter
•

Budgetgenomgång
En prognos av årsredovisningen skall presenteras på vårmötet arbetet
fortgår.

•

Bankaffär
1 februari har LA och BS med möte med Swedbank

•

Inventering av restlagret i shopen är värderad till 672 000 kr OLAB erbjuder
197 000 kr, EB fortsätter förhandlingen.

8. Information från Elit och juniorkommittén
• Ny pro
Annons för tjänsten ligger ute i aktuella medier.

Upsala GK, Håmö gård, 75592 Uppsala; 018-460120; info@upsalagk.se; 817600-5406

Protokoll Nr: 4
Upsala Golfklubb
Styrelsemöte

EB informerar om ett alternativt förslag vilket innebär att tränarna från
golfgymnasiet Martin Pettersson och Ronnie Andersson i samarbete med
Jonnie Eriksson delar på ansvaret.
Detta ställer sig styrelsen positiv till. Henrik Nilsson arbetar vidare med detta.

9. Övriga ärenden
• Ny verksamhetsplan / Nya Stadgar
Vi arbetar med att identifiera de problem i stadgarna som uppkom på
årsmötet.
BG tar kontakt med Svenska Golfförbundet för juridisk hjälp.
BS uppdaterar prognosen för ekonomi i verksamhetsplanen
• Elstolpar till elbilar
Anläggningsansvarig får i uppdrag att undersökning möjligheten att erbjuda
elstolpar för gäster med elbilar.
• Medlemserbjudande Årsavgift /spelrätt
Frågan har inkommit till styrelsen om medlemserbjudande.
Beslut: De som tecknar nytt medlemskap mellan den 15 februari – 15 mars
får betala 7000 kr och då ingår spelrätt.
•

Brev från B Lundqvist – vi har mottagit brevet och samtliga i styrelsen har läst
brevet. Läggs till handlingarna.

•

Kameraövervakning
EB och LC kontrollerar möjligheten att sätta upp kamera på första tee för att
underlätta tidsbokning och start.
LC ansvarar för att skyltar sätts upp där övrig kameraövervakning finns.

•

Datum för Vårmöte/Stämma
Vårmötet bokas till Måndagen den 25/ 3 18:00 klubbhuset. CS och CL
ansvarar för att kallelse samt övriga handlingar upprättas i tid enligt
stadgarna.

•

Tävlingar och tävlingsavgifter säsongen 2019 – bordlägges

10 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet och nästa möte sätts till den 18/ 2 2019 kl.19:00
på Sysslomansgatan 18
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