Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2009-04-04
1. Årsmötet öppnades
2. Röstlängd fastställdes till 9st
3. Till mötets ordförande och sekreterare valdes Jenny Eriksson.
4. Till justerare valdes Roland Nordfelth och Daniel Svanbäck.
5. Årsmötet ansågs vara utlyst korrekt.
6. Dagordningen fastställdes med tilläggen:
a) Korgar
b) Discgolfguide.se
c) Discgolfresultat.se
7. Verksamhetsberättelsen blev godkänd med några ändringar. Ny verksamhetsberättelse
bifogas i bilaga 1.
8. Gunnar hade gjort i ordning den ekonomiska redovisningen. Resultatet för 2008 blev
ett överskott på 2128 kr. Detta genererade ett slutresultat på +19592kr.
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 2009 fastställdes till 100 kr för Herrsenior och dam. Utöver det
kostar det 100 kr för att delta i kvällsdiscen. För att spela kd måste man uppvisa
medlemskap i en discgolf klubb. Juniorer (f-90 el yngre) betalar 50 kr i medlemsavgift
och då ingår spel i kvällsdiscen. Medlemsavgiften för familj är 300 kr och då ingår
spel i kvällsdiscen.
12. Verksamhetsplan: Förutom löpande verksamhet ska vi
- verka för att på sikt skaffa en klubbstuga
- öka medlemsantalet
- ha en sanktionerad tävling
- skicka hem information om klubben och medlemskort till nya medlemmar
- ordna Km
- ha några arbetsdagar
- underhålla och uppgradera skyltarna vid utkasten

13. Inga motioner inkomna
14. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret valdes
Fredrik Nordfelth (ordf.)
Jenny Eriksson (sekr.)
Gunnar Johansson (kassör)

Daniel Svanbäck
Thomas Björkén
Hampus Johansson
Peder Boberg
Suppleanter: Tobias Eriksson och Roland Nordfelth
Revisor: Mattias Hedenström
Valberedning: Tomas Östberg och Ronny Ekman föreslås
15. Valda till arbetsgrupper blev som följer, understrukna är sammankallande:
Bangrupp:
Fredrik Nordfeldt, Daniel Svanbäck
Ungdomsgrupp:
Styrelsen
Kommungrupp:
Gunnar Johansson och styrelsen
Pressgrupp:
Sponsor/Företag:
Styrelsen
Tävlingsgrupp:
Fredrik Nordfelth, Daniel Svanbäck, Jenny Eriksson och Thomas
Björkén
Medlemskort:
Mattias Hedenström
Medlemsregistering: Daniel Svanbäck
KD-kort:
Roland Nordfeldt
Kvälldiscansvariga: Daniel Svanbäck, Peder Boberg och Hampus Johansson
Hemsideansvariga:
Daniel Svanbäck och Thomas Björkén
Brev till nya:
Mattias Hedenström och Fredrik Nordfeldt
Medlemsrekrytering: Peder Boberg och Hampus Johansson
16. Banan
- Vi kommer att ha samma bansträckning i år som i fjol.
- Vi kommer att ha banarbetar dagar då vi ska jobba med
* Stubborttagning
* Lägga spån eller spång vid hål 8 och 9
* Röja i skogen vid hål 13 så att man ser korgen från utkastet
* Ordna med en bro över bäcken på hål 4. Gunnar pratar med kommunen och
frågar om de kan göra en bro till oss.
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 26 september med en runda och grillning. Poängsystemet
blir i år nytt. Skillnaden är att 80% av rundorna räknas fram till 20 rundor då räknas de
20 bästa rundorna. 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 discgolfklubb. Juniorer betalar 50kr i medlemsavgift och då
ingår spel på Kd. Vid familjemedlemsskap ingår kd i avgiften.

18. Klubben arrangerar följande tävlingar 2008:
a. Norrlandstouren 18 juli
Vi diskuterade ganska mycket om arrangemanget kring Norrlandstouren.
Tävlingsansvariga får i uppdrag att titta på förslag till regler, skicka mail till de andra
klubbarna, göra en excel-mall som resultaten skrivs in i osv.

b. KM
Vanligt: 29 augusti
Pargolf : 4 juli
Skills: 30 augusti
c. Uttagning till Lag-SM beslutar styrelsen om. Lag-Sm spelas i Malmö.
19. Priser beslutar styrelsen över.
20. Övriga frågor
a) Korgar
På en banarbetardag ska korgarna inventeras. Därefter beslutas om vi ska köpa in några
nya korgar och hur många.
b) discgolfguide.se
Daniel uppdaterar informationen som finns på discgolfguide.se
c) discgolfresultat.se
Roland uppdaterar information angående kvällsdiscen på discgolfresultat.se
21. Årsmötet avslutades

Jenny Eriksson, Sekr

Justerat av:

Roland Nordfelth

Daniel Svanbäck

Verksamhetsberättelse 2008
Banan
Under sommaren har det jobbats en hel del på banan.
- Fjärrvärmeledningen var äntligen färdigbyggd och det innebar nya ytor för banan. Vi
byggde tre nya hål längs fjärrvärmedragningen.
- Vi tog även bort hålet vid Bräntberget. Detta innebar att bandragningen blev helt ny.
Se bankartan på www.udgc.se
- Mattias satte upp information om varje hål vid utkasten.
- Vi förbättrade anslagstavlan med mer information och en brevlåda med bankartor och
protokoll
- Konstgräs lades runt några av korgarna.

Tävlingar
Under sommaren ordnade klubben följande tävlingar:
- Pargolf KM 28/6 – Segrade gjorde Daniel Svanbäck och Mattias Hedenström
- Matchspels KM 29/6 – Segrade gjorde Fredrik Nordfeldt
- KM 23/8 – Det blev endast en klass i år och segrade gjorde Daniel Svanbäck.
- Skills 24/8
Segrare
- Längd: Peder Boberg

- SCF: Peter Berggren

- Längd mini: Peter Berggren

- Norrlandstouren deltävling i Umeå 6/9
Umeå ansvarade för hemsidan och priser till Norrlandstouren.
Totalsegrare
Open: Linus Åström SDG
Dam: Jenny Eriksson UDGC
Herrjunior: Magnus Lindahl SDG
Pojkjunior: Tim Söderström SDG
Master: Gunnar Johansson UDGC
Motionär: Robert Nordvall LDG
- One disc challenge - segrade gjorde Henrik Vännström
- Höstdiscen – segrade gjorde Daniel Svanbäck

Resultat
- Lag SM 13-14/9
Avgjordes i Haninge. Klubben deltog med två lag.
- I Pargolf SM, masterklassen, tog Gunnar Johansson och Greger Jansson silver.

Kvällsdiscen
Kvällsdiscen pågick från maj och till september. Vi startade och avslutade kvällsdiscen med
korvgrillning som var mycket uppskattad. I kvällsdiscen deltog det 28 st personer.

Medlemsfakta
Under året har vi haft ca 35st medlemmar i klubben.

Tack
Tack till alla som lägger ner kraft och energi på att hjälpa till i klubben.

