
Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2012-03-25 
 

1.  Till mötets ordförande valdes Roland Nordfelth och till sekreterare valdes Thomas 

Björkén. 

 
2.  Till justerare valdes Jenny Eriksson. 

 
3.  Röstlängd fastställdes till 14 st. 

 
4.  Årsmötet ansågs vara utlyst korrekt. 

 
5.  Dagordningen fastställdes 

 
6.  a. Verksamhetsberättelsen blev godkänd. 

b. Gunnar hade gjort i ordning den ekonomiska redovisningen. Resultatet för 2011 

blev ett underskott på 9322 kr. Detta genererade ett slutresultat på 18608 kr. 

 
7.  Alla räkenskaper har revisorn tittat på och har funnit att föreningens räkenskaper 

skötts enligt god bokförings sed. 

 
8.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011. 

 
9.  Medlemsavgiften för 2013 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-93 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. 

 
10. Verksamhetsplan: Förutom löpande verksamhet ska vi 

- se över möjligheter att få fram personer inom klubben som kan visa juniorer 

teknik kast på ett enkelt sätt (styrelsen) 

- öka intresset hos tjejer och arbeta med tjejkvällar 

- ha två sanktionerade tävlingar, Norrlandstouren och Discsport Nationella Tour 

- skicka hem information om klubben och medlemskort till nya medlemmar 

- ordna klubbmästerskap 

- ordna arbetsdagar 

- aktivera discgolfandet under maj med helgtävlingar och kvällsrundor på banan i 

väntan på säsongsstart 

 

 
11. Kvällsdiscen/Höstdiscen 

En runda per kväll och de tio bästa rundorna räknas. Kvällsdiscen spelas tisdagar 
18.30, torsdagar 18.30 och söndagar 12.00. 

  Kvällsdiscen startar söndag 3 juni och avslutas torsdag den 30 augusti. 

1september tills snön kommer spelas Höstdiscen på lördagar och söndagar 12.00.                             
En runda per kväll och de tio bästa rundorna räknas. Kvällsdiscen spelas tisdagar 
18.30, torsdagar 18.30 och söndagar 12.00. 



 

Klubbtävlingar 

Skills 20 maj 

Par-golf KM 16 juni 
Discsport Nationella Tour 21-22 juli 

Klubbmästerskap 12 augusti 

Norrlandstouren 1 september 

  

 
Banan 

Beslut togs om att ändra par på banan från 55 till 56 genom att ändra par 2 till par 3 på 

hål 13. 

3 banarbetsdagar har också bestämts men kan komma att kompletteras med fler. 

Datum: 31/5, 20/7, 31/8. Roland kollar upp möjlighet till bro vid utkastet på hål 4. 

 
Ersättning 

Den som enskilt ställer upp och utför arbete för klubbens räkning på arbetstid/fritid kan 

erhålla ersättning under förutsättning att klubben får pengar av uppdragsgivare. Max 50 

% av totalsumman och max 200:-/timme kan erhållas. 

 
Hyra av diskar 

Skolor – Gratis 

Privatperson/Företag 50:-/person 

Ersättning för borttappad disk 50:- gäller alla. 

Styrelsen går igenom diskbeståndet och kastar dåliga diskar. 

 
Tränarutbildning 2012 

Styrelsen avvaktar en inbjudan från frisbeeförbundet angående tränarutbildning och har 

i uppdrag att hitta intresserade som vill åka om möjligheten ges. 
 

 

Motion om Masterklass 

Årsmötet biföll motionen vilket innebär att en Master klass kommer att läggas till 

de redan befintliga klasserna i Kvällsdiscen. 

 

12. 

a.   Till styrelsens ordförande för ett år valdes Thomas Björkén 

b.  Till styrelsens ledamöter på ett år valdes 

Gunnar Johansson (kassör) 

Daniel Anens 

Fredrik Nordfelth 

Roland Nordfelth 

Erik Eriksson 

Petter Lindgren 

c.   Suppleanter för styrelsen på ett år valdes Jenny Eriksson och Henrik Vännström 

        d.  Revisor – Årsmötet har ålagt styrelse att ta fram en revisor. 

        e.   Valberedning för ett år valdes Greger Jansson (ordf.) – som får i uppdrag att plocka

   fram 2 ledamöter utanför styrelsen. 

f.   Arbetsgrupper får styrelsen i uppdrag att verkställa med ett tillägg för ny  

arbetsgrupp på I20 banan. Sammankallande i den gruppen blir Linus Råde. 

 

 

 



 

 

13. Övriga frågor 

DNT 

Arbetet går vidare och om fråga om intresse att delta i förberedelserna inför denna 

tävling kommer snarast att skickas ut till medlemmarna. Tävlingen fick olika 

namnförslag, där Umeå Discgolf Open – Släng d’Less Memorial kändes mest 

passande.  

ACE Race 

Vi avvaktar och tar ett beslut under maj månad om tävlingen kommer att 

genomföras.  

I20 

Information om I20 banans utveckling gavs av Linus Råde och där bestämdes att mer 

information om banan skall läggas upp på UDGC:s hemsida och anslagstavla. Likaså 

kommer en anslagstavla att sättas upp vid I20 banan med information om båda banorna i 

Umeå. 

UDGC App 

Tobias Tovedal fanns på mötet för att svara på frågor om den nya Iphone appen som är 

skapad för UDGC:s bana. Planer finns också att göra en ban karta för I20 och det dök upp 

en hel del intressanta förslag på förbättringar och förändring utav appen. Ett samarbete är 

också påbörjat från Tobias sida med utvecklare för Androidsystemet för att även där skapa 

en app. 

Skellefteå Discgolfbana 

Fråga ställd till Skellefteå om möjlighet till rabatt på deras bana vid medlemskap i UDGC. 

IdrottOnLine 

Information gavs om frisbeeförbundets önskemål om att registrera medlemmarna i en 

central databas i syfte att bygga ett underlag för de bidrag som ges från 

Riksidrottsförbundet ut till de olika Idrottsförbunden. 

Jubileums Minidisk 

En jubileums minidisk planeras att tryckas för att dels ingå i spelarpaketet på DNT men 

även som en gåva till alla nya medlemmar under jubileumsåret. 

Inköp av diskar 

Nya diskar är inplanerade att köpa ifrån Latitude, önskemål finns om extra fokus på 

nybörjardiskar. 

Nya banskyltar 

Behov av nya banskyltar finns, klubben tar tacksamt emot tips och förslag på bra hållbara 

skyltar. 

Sponsorer 

Påminnelse om sponsorer, klubben skall lägga ut information om detta på hemsidan. 

Jubileumsfirande 

En ”banbytardag” med en helt ny tillfällig bana är planerad under sommaren där klubben 

samtidigt passar på att fira 30 års jubileum genom att bjuda in nya och gamla medlemmar 

till testrundor och grill där förhoppningsvis anekdoter från förr berättas av gamla legender 

som dyker upp. 

 
14. Årsmötet avslutades  

Thomas Björkén, Sekreterare 

Justerat av: 

 

Jenny Eriksson 


