Protokoll fört vid Umeå DiscGolf Clubs årsmöte 2013-04-07
1.

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

2.

Till justerare valdes Jenny Eriksson. Till rösträknare valdes Fredrik Nordfelth.

3.

Röstlängd fastställdes till 21 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 2012 blev
ett överskott på 16061kr. Detta genererade ett slutresultat på 31234kr.

7.

Alla räkenskaper har revisorn tittat på och har funnit att föreningens räkenskaper
skötts enligt god bokföringssed.

8.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010.

9.

Medlemsavgiften för 2014 fastställdes till 200 kr för Herrsenior och dam. Juniorer (019 år) betalar 50 kr i medlemsavgift och för familj är den 300 kr. I medlemsavgiften
ingår då deltagande i klubbtävlingar, kvälldisc utan extra avgift. Man har också tillgång
till rabatterade priser på discar och väskor.

10.

Verksamhetsplan:

10:1

Årsmötet ger styrelsen uppdrag att:
- låna ut ytterligare 9 korgar till I20 kollektivet
- anordna en sanktionerad tävling i Norrlandstouren 21/9
- anordna klubbmästerskap 20/7
- anordna klubbmästerskap i par-golf och längd 11/8
- verka för ökat medlemsantal
- se över möjligheten till inköp och placering av container
- sätta upp nya skyltar
- ordna arbetsdagar
- anordna tjejkväll, discbytardagar och informationsdagar med försäljning
- under en helgdag i Maj/Juni anordna teknikträning med Tomas Ekström

-lokala serier 2013:
Årsmötet gav styrelsen i uppgift att under 2013 anordna tre lokala serier:
Under Maj månad anordnas en Vårdisc på I20 banan. Statistik för Vårdiscen förs och
redovisas på UDGC:s hemsida. Vårdiscen är öppen för alla medlemmar. Vi startar
Onsdag den 1maj kl 12.00 med en runda och grill därefter. Kontinuerligt spelas
Vårdiscen Onsdagar kl 18.30 och Söndagar kl 12.00 varje vecka 5-30 maj. Vi kör
samma klasser som KD och HD (Open/Amatör/Master/Dam/Junior).
Kvällsdiscen är öppen för de medlemmar som betalt KD avgift 100:-. Startar Söndag 2
juni och avslutas Torsdag 29 augusti. Spelas 3ggr/vecka: Tisdag (18.30), Torsdag
(18.30) och Söndag (12.00).
Höstdiscen är en förlängning av säsongen och är en serie som är öppen för alla
medlemmar. Period: 1 september – 30 november. Lördag och Söndag kl 12.00.
Inga förändringar i systemet för poängberäkningen föreslås för 2013.

10:2

TRÄNARUTBILDNING 2013
Styrelsen fick i uppgift att, när datum och upplägg bestämts av/(i samråd med?)
förbundet, ta beslut på hur många som kan delta på klubbens bekostnad. Dessa väljs
ut bland de från UDGC som visat intresse (Fredrik N/Petter L/Andreas H/Erik H samt
någon/några ur I20 kollektivet). Ett valkriterium är på vilket sätt den deltagandes
utbildning är till nytta för UDGC. Om det finns lediga platser kollar Styrelsen upp om
möjlighet finns för de som inte kan bekostas av föreningen, att själva bekosta
deltagande.

10:3

BRÄNTBERGETS DGB
Styrelsen fick i uppdrag att inför säsong 2013 tillfälligt flytta korg på hål 11 till höger
under maj månad, för att flytta spelet längre ifrån gångvägen. Före KD start flyttas
korgen tillbaka och en utvärdering görs så att förslag om permanent flytt kan göras till
nästa årsmöte.
Årsmötet beslutade vidare att i förhindra spel över cykel/bil vägen genom att införa
ett mandatory på lyktstolpen på vänster sida på hål 11.
Mötet beslöt att på hål 18 markera en OB linje med vita pinnar på den hitre sidan av
bäcken. OB linjen ska sedan vika av i 90 grader vid den sista stora granen före korg, så
att området mellan korg och gran är ”safe”.
Styrelsens förslag att den cykelväg som går bakom korg på hål 16 blir OB från denna
säsongsstart. En OB linje ska markeras med pinnar och placering av korg ska ses över.

Styrelsen fick mandat att vid behov flytta korgen inom en radie av 5 meter från
nuvarande plats. Styrelsen tar beslut om permanent plats före KD startar i juni.
Styrelsens förslag att konsekvent sätta OB på alla cykelvägar röstades ner.

10:4

FÖRSÄLJNING
Styrelsen fick i uppdrag att under april köpa in nya discar Latitude 64. Klubben försöker
variera discutbudet så att det finns ett urval både för amatörer och för proffs.
Styrelsen får prissänka discar med Klubbtryck som har låg omsättning, för att frigöra
kapital och ge plats för nya modeller.

11.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11:1

I20: Styrelsen redovisade sin syn på samarbetet med I20 gruppen. Styrelsen fick
klartecken för att uppmuntra verksamheten på I20 genom att låna ut ytterligare 9
korgar för att höja standarden på banan.

11:2

UDGC APP:
En fråga har kommit in från Tobias Tovedal om klubben är beredd att betala
kostnaden för att den ”UDGC-app” som Tobias gjort, ska kunna ligga kvar på i-store.
Årsmötet delade styrelsens åsikt att ”UDGC-appen” inte ger något mervärde för
klubben arbete och därför inte ska betalas av UDGC. Daniel Anens har utan kostnad
för klubben utvecklat ett redskap där man via webläsare registrerar KD rundor. Detta
redskap uppfyller väl de behov klubben har för tillfället. Vi tackar dock Tobias Tovedal
som är skaparen för det arbete han har lagt ner på appen som varit väldigt uppskattad.

11:3

MOTION FÖR ÄNDRING AV BANPAR OCH RENSNING AV HÅL 12.
Årsmötet biföll punkt 1.1 + 1.2 med ändring till KD start i juni. Detta innebär att paret
på hål 3 och hål 5 höjs från 2 till 3. Årsmötet delar dock styrelsens strävan att hålen om
möjligt skall göras lite svårare för att bättre motsvara par 3 hål. Förslag på hur detta
skall får den bangrupp, som styrelsen skapar, i uppdrag att lägga fram som förslag
inför nästa årsmöte.
Årsmötet avslog punkt 2 angående röjning av grenar på hål 12 med motiveringen att
det mer handlar om hur den enskilda individen upplever hålet. Man kan anpassa
kastet utifrån det synfält man har och då behöver inte ingrepp göras på hålet.
I samband med diskussion kring motionens punkt 2 diskuterade Årsmötet
arbetsordningen för förslag till mindre banändringar och underhåll. Årsmötet gav stöd
för en arbetsordning där den bangrupp som håller på att skapas, ger förslag till
åtgärder i denna typ av frågor. Efter klartecken från styrelse och vid behov Umeå
Kommun, utförs åtgärderna vid de banarbetardagar som anordnas.

11:4

LAG-SM

Lag-Sm spelas detta år i Onsala 7-8 september. Årsmötet beslutade att klubben betalar
anmälningsavgiften för alla lag som vill delta och representera Umeå DGC. Bidrag för resa och
uppehälle utgår dock enbart till Lag 1. Summan blir 500:-/deltagare.

12.

Val av styrelse för 2013
a.Till styrelsens ordförande för ett år valdes Thomas Björkén
b.Till styrelsens ledamöter på ett år valdes
Lars Lindström, Jonatan Forsberg, Fredrik Nordfelth, Roland Nordfelth, Erik Eriksson,
Petter Lindgren
c.Till Suppleanter för styrelsen på ett år valdes Jenny Eriksson och Gunnar Johansson
d.Till Revisor för styrelsen på ett år valdes Mattias Hedenström
e.Till Valberedning för ett år valdes Henrik Söderhäll

Gunnar Johansson avtackades också för lång och trogen tjänst som kassör i UDGC sedan 2000-talets
början fram till idag.

13.

Övriga frågor
Inga övriga frågor

14.

Årsmötet avslutades med en utlottning av 5 presentkort från Discsport och 5 st
Latitude discar.

Thomas Björkén, Sekreterare

Justerat av:
Jenny Eriksson

