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ruÄRVARRruDE: Niklas Lundin, Per Karlsson, Michael Edin, Peter Östregård, Elisabet Hedin

Söderström, Anita Lindgren (Stefan 5tåhl punkt 5 och 6)

1.

Val av sekreterare
Peter

2. Föregående protokoll:

3.

Inga kommentarer, så det lades

till handlingarna

Planering inför 2019

a. Juniorkommitt6n

-

Planeringen för säsongen börjar ta form, uppstartsmöte 7 april, träningshelg 5
maj, och organiserad träning start torsdag den 9 maj. Planerat att håla på tills
skolorna slutar, och i anslutning till detta hålla ett läger.

b. Senior/Dam

-

Gemensamt uppstartsmöte för Senior/damer den 25 mars, 48 närvarande

-

Seriespelet blir det samma antal lag som f.å

-

Önskemål att klubben beställer tryckta regelböcker som medlemmar kan köpa,
och vi beställer 20 st som kommer ligga i receptionen för försäljning

c.

-

Tävling

En fråga

om det finns möjlighet att byta ålderskategori i KM (t.ex att gå ned en

åldersklass), men överlåter detta tilltävlingsledningen att bestämma hur

ålderskategorierna kommer att spelas.

-

Årets tävlingar finns upplagda i GlT, och ansvariga tävlingsledare finns utsedda.

-

Fokus på hur att få funktionärer

d.

4.

till klubbtävlingarna.

Elit o Herr

Lag är

anmält till Lag-SM som avhålls på Sollentuna GK

Rapport från UGF mötet

a.

-

UGF Master tävling

Beslutade att vi inte kommer att arrangera denna tävling.

b.

Gått ut en förfrågan från UGF om det finns intresse av att arrangera tourer
Uppsala framöver, och vi ställer oss positiva

i

till detta. Behöver dock en del

förtydligande av den information som gått ut.

5.

Lokala regler

-

Stefan har sammanställt ett förslag till hur klubben ska utforma de Lokala
reglerna, och hade en genomgång av dessa. Michael renskriver dessa, och gör de

korrigeringar vi kom överens om.

6.

övrigt

a.

Medlemskväll med Stefan Stål

-

Avhålter en regelkväll på klubben den 23 april kl 1"8:30

-

Fokus på de förändringar som skett

b.

Regelutbildning styrelse och tävlingsledare

-

R&N level 1 bör styrelse och tävlingsledare medverka vid, och Stefan kan hålla

den utbildning med oss och bestämde att avhålla denna den

1.3

april klOg:00.

Anita och Michaelgår ut med info till lagledare i sina åldersklasser.

Nästa styrelsemöte 6 maj klockan 18:30

Vid protokollet
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"Niklas Lundin, ordförande

