Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13
1. Årsmötet öppnades
2. Röstlängd fastställdes till 10st
3. Till ordförande för mötet valdes Fredrik Nordfelth och till sekreterare Jenny Eriksson.
4. Till justerare valdes Roland Nordfelth och Tomas Östberg. Rösträknare Daniel
Svanbäck
5. Årsmötet ansågs vara utlyst korrekt.
6. Dagordningen fastställdes med tilläggen:
a) Reklam för medlemsökning
b) Vinterträning
7. Verksamhetsberättelsen blev godkänd med några ändringar. Ny verksamhetsberättelse
bifogas i bilaga 1.
8. Gunnar Johansson redogjorde för den ekonomiska redovisningen. Resultatet för 2007
blev ett överskott på 7684 kr. Detta genererade ett slutresultat på +18000kr.
9. Alla räkenskaper har revisorn tittat på och har funnit att föreningens räkenskaper
skötts enligt god bokföringsed.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för detta år.
11. Medlemsavgiften för 2008 fastställdes till 100 kr för Herr senior och dam. Utöver det
så kostar det 100 kr för att delta i kvällsdiscen. För att spela kd måste man uppvisa
medlemskap i en discgolf klubb. Juniorer (f-89 el yngre) betalar 50 kr i medlemsavgift
och då ingår spel i kvällsdiscen.
12. Verksamhetsplan: Förutom löpande verksamhet ska vi
- innan 2010 ha uppfört en klubbstuga
- göra om bansträckningen
- bygga om tre hål där fjärrvärmeledningen lagts ner
- ha en sanktionerad tävling
- göra skyltar vid utkasten
- Km
- öka medlemsantalet
13. Två motioner inkomna. Motionären gjorde ändringar i båda motionerna och årsmötet
biföll båda motionerna med ändringar. Nedan finns de båda motionerna med
ändringar.
1. Klubbstuga – Styrelsen ska verka för att en klubbstuga upprättas i anslutning till
Mariehemsängarna. Stugan skall vara av sådan beskaffenhet att man kan ha den till
annat än en förvaringslokal. Tillägg: Styrelsen kollar upp om vi kan hyra en del av
Berggårdens lokaler. Om detta inte går så tar styrelsen kontakt med kommunen om
en plats att bygga en stuga på.

2. Finansiellt stöd – Klubben skall ge finansiellt bidrag till de medlemmar som
kvalificerar sig till Lag-Sm och anmälningsavgiften till de juniorer som vill spela
på Norrlandstouren. Storleken på bidragen avgörs av styrelsen.
14. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret valdes
Fredrik Nordfelth (ordf.)
Jenny Eriksson (sekr.)
Gunnar Johansson (kassör)
Daniel Svanbäck
Mattias Hedenström
Hampus Johansson
Peder Boberg
Suppleanter: Tobias Eriksson och Roland Nordfelth
Revisor: Tomas Östberg
Valberedning: Tomas Östberg och Ronny Ekman
15. Valda till arbetsgrupper blev som följer, understrukna är sammankallande:
Bangrupp:
Mattias Hedenström, Tomas Östberg
Ungdomsgrupp:
Daniel Svanbäck, Hampus Johansson och Fredrik Nordfelth
Kommungrupp:
Gunnar Johansson och styrelsen
Pressgrupp:
Sponsor/Företag:
Styrelsen
Tävlingsgrupp:
Fredrik Nordfelth, Daniel Svanbäck, Jenny Eriksson
Medlemskort:
Mattias Hedenström
Medlemsreg.:
Daniel Svanbäck
KD-kort:
Gunnar Johansson
Kvälldiscansvariga: Daniel Svanbäck, Ronny Ekman och Mattias Hedenström
Hemsideansvarig:
Daniel Svanbäck
16. - Den 1 maj är det träff på banan för att titta på vad som ska göras. Det måste upprättas
några nya hål där fjärrvärmeledningen är dragen. Styrelsen beslutar efter den dagen
hur bansträckningen kommer att vara.
- Det ska fixas skyltar till varje utkast. Mattias håller på med designen för dessa.
- Vi ska göra anslagstavlan vid starten mer informativ. På anslagstavlan ska det finnas
en korrekt bankarta, info om klubben, info om hur man blir medlem, hur Kd går till
och adress till vår hemsida. Tomas fixar en brevlåda där det ska ligga protokoll och
bankartor.
17. Kvällsdiscen startar första måndagen efter brännbollsturneringen med en runda och
grillning efteråt. Därefter så får det max spelas två rundor varje måndag och torsdag.
Från och med den 1 sep så spelas det en runda måndag och torsdag men två rundor på
lördagar. Kd avslutas den 27 september med en runda och grillning. Poängsystemet är
det samma som i fjol. Kd- kort delas ut kl. 18.00. Lottning sker för dem som vill vid
varje kd.
OBS: Det kostar 100 kr för att delta i kvällsdiscen. För att spela Kd måste man
uppvisa medlemskap i en discgolf klubb. Juniorer betalar 50kr i medlemsavgift och då
ingår spel på Kd.
18. Klubben arrangerar följande tävlingar 2008:

KM: 23 augusti
Pargolf: 28 juni
Matchspel: 29 juni
Skills: 24 augusti
Deltävling i Norrlandstouren
Önskan om en tävling där man tillämpar ett handikappsystem framfördes.
19. Uttagning till Lag-SM sker enligt följande: De två Umeåspelarna med lägsta verkliga
kastsnittet den 21 augusti på Kd är direkt kvalificerade till Lag-Sm. De övriga 6
platserna tas ut på KM den 23 augusti. När de åtta spelarna är uttagna sker en
omröstning om vilka som ska ingå resp lag. Detta görs av det kvalificerade. Om någon
av de två som kvalificerar sig direkt via Kd inte vill åka på Lag-SM tas platser ut på
KM.
20. Priser beslutar styrelsen över.
21.
a) Reklam för medlemsökning
Vi beslutade att under några helgdagar ha ett bord vid starten. Detta är viktigt så att vi
syns utåt. Vi kommer då att
- informera om medlemskap
- sälja nya och begagnade discar
- ge tekniktips
- sälja t-shirtar
- m.m.
Styrelsen beslutar om vilken den första dagen är. Angående t-shirtar så pratar Tomas med
reklambyrån om ett förslag.
b) Vinterträning
Det har inte varit så många på vinterträningen i år. Årsmötet beslutade att inte hyra någon
hall för inomhusträning nästa år. Tomas tittar på om vi kan vara i polishusets sal.
c) Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att:
- se över vår stadgar till nästa år
- ta fram ett PM till valberedningen
- ta fram ett PM till tävlingar
22. Årsmötet avslutades

Jenny Eriksson, Sekr

Justerat av:

Roland Nordfelth

Tomas Östberg

Verksamhetsberättelse 2007

Bilaga 1

Banan
Under säsongen har det gjorts följande jobb på banan. Vi färdigställde hål 10 och 11 med en
hel del röjning för att få en framkomlig väg. Hål 10 blev ett par 4 och hål 11 ett par 2. På
grund av fjärrvärmearbete på några av hålen fick vi förändra två hål och ta bort tre. Nya blev
hål 4 och 5 som blev kortare och med helt ny sträckning. De hål som togs bort var dåvarande
hål 5,6 och 7. Vi fick också problem med hål 16 då de byggt en lift mitt i backen. Vi kunde
trots allt använda hålet som vanligt men kommunen flyttade utkastet till vänster sida om
kullen i slutet på sommaren.
Tävlingar
Under sommaren ordnade klubben följande tävlingar:
- Vårtävling 6/5 – Det deltog 4 personer och vann gjorde Fredrik Nordfeldt.
- Lag-Sm uttagning 20/5 – Det deltog 9 personer. Det genererade två st lag.
- Pargolf KM 30/6 – Det deltog 14 st i klubbmästerskapet för pargolf. Vinnare blev Peder
Boberg och Hampus Johansson.
- KM 5/8 - 26 st deltagare.
Vinnare blev:
Open: Hampus Johansson
Dam: Anna Andersson
Junior: Kalle Lundblad
- Norrlandstouren deltävlingen i Umeå 29/7
Det var 56 st deltagare i fem olika klasser.
Vinnare blev:
Open: Johannes Högberg
Master: Per Gylle
Herrjunior: Magnus Lindahl
Pojkjunior: Mikael Lindahl
Amatör: Andreas Gustafsson
Resultat
- Lag SM 9-10/6
Avgjordes i Västervik. Resultatet för klubbens del blev:
Umeå 1, 10:a
Umeå 2, 14:e
- SO 2007 7-8/7
Peder Boberg vann i Juniorklassen.

Kvällsdiscen

Från maj och till september pågick kvällsdiscen. I open deltog 23 st, amatör 7 st, junior 12 st
och i dam 3 st.
Segrade gjorde:
Open: Peter Berggren
Amatör: Tomas Östberg
Junior: Jonas Persson
Dam: Jenny Eriksson
Vinterdiscen
Vinterdiscen spelades mellan den 28/10 2007 till den 30/3 2008. Det deltog total 6 st. Segrade
gjorde Mattias Hedenström.
Medlemsfakta
Under året har vi haft ca 50st medlemmar i klubben.
Tack
Vi tackar alla som bidragit med arbete i klubben. Oavsett om det är stort eller smått så har det
varit värdefulla bidrag. Vi hoppas att ni vill fortsätta engagera er i klubbens verksamheter
kommande år.

