Protokoll från styrelsemöte i Arlandastad Golfklubb
Lokal:

Klubbhuset

Tid:

Onsdag 10 juni 2015

Närvarande:

Jan-Peder Norstedt, Ordförande
Johan Söderberg, vice ordf. och kassör
Peter Östregård
Ove Jungbeck
Jari Hållman
Bo Bergman
Mona Wågberg (del av tid)
Per Karlsson (adjungerad)
Reidar Andersson (UGF)

Frånvarande

Stefan Ståhl

1. Ordföranden hälsade välkommen till mötet.
2. Dagordningen för möte fastställdes.
3. Protokoll från föregående styrelsemöten justerades.
4. Nästa styrelsemöte
18 aug 18.00. (Mona för protokoll)
29 sept 18.00.
5. Om Upplands Golfförbund och vår medverkan.
Reidar Andersson Ordförande i Upplands Golfförbund (UGF) deltog styrelsemötet.
UGFs styrelse besöker under säsongen alla styrelser i medlemsklubbarna i distriktet.
Redovisningen låg till grund för en diskussion med bra möjligheter till
erfarenhetsutbyte i frågor som berör golfen både i distriktet och på nationell nivå. Vi
bifogar de bilder som användes vid presentationen.
6. Det ekonomiska läget, och hur hantera intäktstappet?
• Ekonomiska läget i jämförelse med föregående år är ett inkomsttapp på ca 70.000
kr p.g.a. av färre årsmedlemmar och juniorer.
• Ca.20.000kr i oförutsedda kostnader efter tidigare krögaren.
• Klubben ligger back 33.000 kr för närvarande, enligt budget.
• Största utgiftsposten är juniorverksamheten och där behöver vi få ned
kostnaderna med bibehållen kvalitet.
• Självkostnadsprincipen gäller för samtliga sektioner förutom juniorsektionen.
7. Läget i tävlingsverksamheten – avrapportering.
Fram till dags dato har två medlemstävlingar genomförts med mycket gott resultat
ifråga om deltagande och redovisade erfarenheter bland deltagarna.

8. Några ord om krögare och Pro.
Krögare
Det fungerar bättre med krögaren och vi medlemmar måste ställa krav på oss själva
och se hur vi kan bidra till en positiv utveckling. Tills vidare låter vi processen löpa på.
Pro
Hempa och Javier är mycket uppskattade och vi ser fram emot en spännande
fortsättning. Rekommenderas starkt att gå med i HLGC, läs mer om detta på
hemsidan.
9. Kort avrapportering Herr, - Senior, - Junior och Elit om status och ansvarsområden.
Herrsektionen
Herrsektionen har för närvarande 3 lag som är aktiva i UGF seriespel. 2 lag i H45
varav Lag 1 spelar i division 2 av totalt 3. Lag 2 spelar i division 3.
H30 laget spelar i division 1 som är den enda division som finns i dagsläget.
1 omgång av totalt fyra är spelade.
Herrsektionens seriespelare omfattar ca 35 spelare.
Seniorsektionen (Herr)
Seniorsektionen har ett lag representerat i UGF seriespel med totalt 7 lag. 2
omgångar är spelade. Sektionen har bl.a. åkt på sociala resor golfresor.
Torsdagsgolfen pågår för fullt och antal deltagare ligger mellan 30-40 spelare varje
gång.
Junior – och elitsektionen
Utomhusträningen för Elit och A1 gruppen startade i mitten av april och slutet av
april för de utan officiellt hcp (12 deltagare) och övriga grupper.
Victors stege startade i mitten av maj.
Tränare för elit och juniorgruppen är Henrik Hempa och Javier.
6 juniorer var till Falköping i början av juni.
Mental träning har genom förts i 2 omgångar, första i början av maj och den andra
mitten/slutet av maj.
En 3:e omgång ska handla om spelstrategi med Hempa och eventuellt en inbjuden
banarkitekt som beskriver hur de resonerar när de anlägger en bana och vilka
utmaningar de försöker få fram av spelarna i ett led att spelarna ska förstå att det är
banan de spelar mot och inte motspelarna.
Första egna tävlingen Arlandastad New Junior hölls den 17 maj och blev tyvärr
avbruten p.g.a dåligt väderförhållende.
Skandia Cup klubbkval tisdag den 16 juni
Läger/klubbutbyte den 25-26 juni Fågelbro (Marlene)
Nytt ”Junishus” i bostadslängan till vänster om restaurangen har installerats och ett
utrymme i gamla bag förrådet har överlåtits till elit och juniorer.

Elitlaget ska i mitten av juli åka till Gävle GK i fem dagar för seriespel division 1.
Lagledare är Jari Hållman och assisterande Stefan Ståhl.
Jari kallade samtliga medlemmar med hcp upp till 4,5 till Uppstartsmöte Elitlaget i
slutet av maj och följande spelare anmälde sig.
• Christopher Sahlström
• Richard Rosen
• Robin Borgman
• Stefan Westholm
• Jonas Sandberg
• Stefan Larsson
• Reserv: Victor Schulat
Kommande tävling för juniorerna är JSM den 25-26 juli där 5 lag är anmälda.
Tävlingsresultat:
Victor vann Skandia Tour distrikt i Roslagen, Christopher var med
Catrin delad 4:a Skandia Tour regional Katrineholm
Jonas Sandgren delad 20:e plats i Skandia Tour Riks
Christopher Sahlström vann en deltävling på See More Tour
Robin 5:a Skandia Tour regional Vassunda/Emma W 10:a
Catrin 22:a ST Riks Strängnäs
Övrigt så är antal betalande juniorer drygt 90 spelare mot föregående år drygt 110
spelare.
10. Pågående uppdatering av hemsidan.
Ordförande Jan-Peder har träffat Human Brothers och utfört vissa förändringar, t.ex.
omplacering av sektionernas sidor för att enklare hitta dessa.
Respektive sektion kan fritt starta t.ex. slutna Facebook grupper som t.ex.
Arlandastad Golf H30/45.
11. ”No show up” problemet.
Vad kan vi göra åt problemet med spelare som anmäler t.ex. 3 spelare men vet att de
enbart är 2 som ska spela, eller att spelare glömmer att avboka sina golftider?
Ett förslag är att ett automatiskt mail som skickas dagen före anmäld tid med frågan,
om fortfarande tiden är aktuell och om alla anmälda spelare ska spela. Inget beslut
fattades i frågan.
12. Starterfunktion under sommaren, hur ser vi på det.
Beslut att ingen starterfunktion sker i sommar.
13. Övriga frågor.
-

Uppskjutna frågor
Kompletterande policybeslut beträffande 5:15 regeln.

Vid protokollet
Jari Hållman

Protokollet justeras

Jan-Peder Norstedt, ordförande

Johan Söderberg, vice ordf. o kassör

Peter Östregård, Junior- o Elitprogrammet

Jari Hållman, Herrsektionen

Ove Jungbeck, Medlemsinformation

Bo Bergman, Seniorsektionen

Stefan Ståhl, Tävlingssektionen

Mona Wågberg

