Årsmötesprotokoll 2016,
Umeå Disc Golf Club
§

01. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
❏ Till ordförande för mötet väljs Roland Nordfeldth
❏ Till sekreterare väljs Fredrik Nordfeldth.

§

02. Val av justerare för protokoll och rösträknare.
❏ Till justerare samt rösträknare väljs Thomas Björkén.

§

03. Fastställande av röstlängd för mötet.
❏ Av 10 närvarande är 9 röstberättigade.

§

04. Årsmötets behöriga utlysande
❏ Årsmötet finner att mötet utlysts på behörigt vis.

§

05. Fastställande av föredragningslista.
❏ Dagordningen fastställs.

§

06. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
❏ se bilaga 1. Årsmötet finner att den skall kompletteras med informationen att
ett gäng UDGC’are deltog i Scandinavian Open.

§

06. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
❏ Sammanfattning: Året resulterade i 16170 kr mer i utgifter än i inkomster. Vi
har 852 kr mer på banken än vad bokföringen säger. 44kr mindre i kontanter
än vad kontanträkningen säger. Ca 80 discar i lager samt ca 67 st startpaket.
Se bilaga 2 för en komplett överblick.

§

07. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret.
❏ Revisor Thomas Björkén finner ekonomin i god ordning. Ingen anledning till
anmärkning.

§

08. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
❏ Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det senaste året.

§

09. Fastställande av medlemsavgifter.
❏ Medlemsavgifterna för 2017 förblir desamma. 200kr senior. 100kr junior.
Familjemedlemsskap 300kr.

❏ UDGC fortsätter under 2016 erbjuda en Xout disc till alla återkommande
medlemmar, samt ett startpaket med 3 discar till alla nya medlemmar (som
inte finns registrerade som medlemmar efter 2010). I ett familjemedlemsskap
ingår ett startpaket, vill familjen hellre ha en Xout disc får de välja det istället.
§

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret.
❏ Årsmötet godkänner förslaget för den nya slingan på mariehemsområdet. Se
bilaga 3.
❏ Årsmötet finner det nödvändigt att utse en grupp för att omrevidera den nya
korthålsbanan. Ett förslag ska presenteras för styrelsen i slutet av maj 2016.
Gruppen består av:
❏ Thomas Björkén.
❏ Oskar Johansson.
❏ Jonatan Forsberg.
❏ 
Korthålsslingan skall designas utifrån följande riktlinjer:
❏ Max 6 nya korgplaceringar.
❏ Underhållet ska vara minimalt.
❏ Snittlängd 4050 meter.
❏ Det ska vara en sammanhängande slinga med nära mellan hålen.
❏ Definera syftet. Vem är slingan till för.
❏ Säkerhet först.
❏ Årsmötet godkänner förslaget för vårdiscserien.
❏ I20: kl 18:00 onsdagar. 12:00 söndagar. Period: 3/4  25/5
❏ Årsmötet godkänner förslaget för kvällsdiscen.
❏ I20: kl 18:30 tisdagar. 
Period: 31/5  30/8
❏ Mariehem: 18:30 torsdagar. Period: 2/6  1/9
Reglerna ändras så att endast resultatet från 7 rundor räknas på
vardera banas seriespel eftersom det endast är en runda i veckan per
bana.
❏ Årsmötet godkänner förslaget för höstdiscserien:
❏ I20: kl 12:00 lördagar. Period: 3/9  26/11
❏ Mariehem: kl 12:00 söndagar. Period: 4/9 – 27/11
❏ Årsmötet godkänner förslaget med schemalagda söndagsaktiviteter under
juni, juli och augusti. Se bilaga 3 för komplett preliminärt schema.

❏ En schemagrupp är utsedd:
❏ Fredrik Nordfeldth
❏ Oskar Johansson
❏ Erik Eriksson
❏ Årsmötet godkänner förslagen på att arrangera följande tävlingar:
❏ Individuella KM  Söndag 31:a juli. Gemensam lunch ska ordnas
(självkostnadspris). (typ grillning)
❏ Pargolf KM  Söndag 3:e juli.
❏ Deltävling  Norrlandstouren  Lördag 10:e september.
❏ Årsmötet godkänner budgetförslaget för 2016. Se bilaga 4.
❏ Årsmötet godkänner förslaget av klubbtröjor.
❏ Årsmötet anser att vi ska hålla shoppen öppen kl 17:3018:00 på torsdagar
under juni/juli/aug. Samt vid de tillfällen som söndagsaktiviteten håller till på
mariehem.
❏ En grupp utses till att vara försäljningsansvariga och ska ta fram ett
schema för försäljningen:
❏ Thomas Björkén
❏ Erik Eriksson
❏ Johan Djerf
❏ Roland Nordfeldth
❏ Årsmötet anser att vi ska arrangera en dag för ensamkommande flyktingbarn
att pröva på disc golf.
§

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
❏ Inga inkomna motioner.

§

12. Val av
❏ Till ordförande på ett år valdes Fredrik Nordfeldth.
❏ Till ledamöter på ett år valdes Erik Eriksson, Johan Eriksson, Mats Enqvist,
Jonatan Forsberg, Oskar Johansson och Roland Nordfelth
❏ Till suppleanter valdes Daniel Anens och Johan Djerf.
❏ Till revisor på ett år väljs Thomas Björkén.
❏ Till valberedningen väljs Henrik Söderhäll.
❏ Till mediansvarig väljs Thomas Björkén. (Hålla information på internet samt
banan uppdaterad).
❏ Till tävlingsansvariga väljs Fredrik Nordfeldth och Johan Djerf.

❏ Till ansvariga för banan på mariehemsängarna väljs Oskar Johansson,
Jonatan Forsberg, Erik Eriksson samt Fredrik Nordfeldth.
❏ Till ansvariga för banan på I20 väljs Mats Enquist, Johan Eriksson samt
Thomas Björkén.
❏ Till ansvariga för banan vid bäcksjön väljs Fredrik Nordfeldth, Erik Eriksson,
Johan Djerf, Johan Eriksson samt Johannes Larsson.
§

13. Övriga frågor.
❏ Inga beslut tagna. Swish som betalningssätt kom upp som förslag och
styrelsen ska titta vidare på det. Ett förslag på att ledamöter ska kunna väljas
på 1 alt. 2 år nämndes.

Ordförande finner mötet avslutat.
Roland Nordfeldth

Fredrik Nordfeldth

Ordförande

Sekreterare

_________________________

_______________________

Thomas Björkén
Justerare
_________________________
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Bilaga 1.
Umeå Discgolf Club  Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
● Ordförande Fredrik Nordfeldth
● Kassör Roland Nordfelth
● Ledamot Erik Eriksson
● Ledamot Johan Eriksson
● Ledamot Jonatan Forsberg
● Ledamot Mats Enqvist
● Ledamot Oskar Johansson
Samt suppleanter:
● Daniel Anens
● Lars Lindström
Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av:
● Henrik Söderhäll
● Johan Djerf
Revisor
● Thomas Björkén
Banorna
Byggandet av banan vid Bäcksjön har fortsatt och nio hål är nu spelbara.
Arbetet med resterande nio hål pågår.
I20 har hållits i topptrim och fått nio nya L64korgar. Bänkar och nya broar har byggts.
På Ängarna har tre hål modifierats för att öka variationen och svårighetsgraden.
Tävlingar
Under sommaren ordnade klubben följande tävlingar:
 PargolfKM 27/6 – Segrade gjorde Henrik Vännström och David Lundkvist
 Bäcksjön First Drive (Ctier) 5/7 – Segrade gjorde Jonatan Forsberg
 KM 15/8 – Segrade i Open gjorde Erik Eriksson och i Master Greger Jansson
 Vårdiscen I20 – 44 deltagare, se segrare på www.udgc.se
 Kvällsdiscen I20 – 60 deltagare, se segrare på www.udgc.se
 Kvällsdiscen Ängarna – 57 deltagare, se segrare på www.udgc.se
 Höstdiscen I20 – 33 deltagare, se segrare på www.udgc.se
 Höstdiscen Ängarna – 31 deltagare, se segrare på www.udgc.se
 Norrlandstouren 12/9 – Se segrare på www.udgc.se/nt
Norrlandstouren

UDGC ansvarade för hemsidan och priser till Norrlandstouren.
Ett nytt scoresystem med mobilapp, utvecklat av Daniel Anens, testades på Umeås deltävling.
Totalsegrare
Open: Josef Garcia SFF
Dam: Emelie Åström SDG
Herrjunior: Samuel Öhman HGGC
Damjunior: Hannah Söderholm LDF
Pojkjunior: Marcus Persson HDGC
Master: Greger Jansson UDGC
Grandmaster: Tjoppe Söderholm HDGC
Motion: Robin Hesselstål KDK
Lost Disc Open
UDGC hjälpte till med resultathantering till Lost Disc Open.
Svenska Mästerskapen
Från UDGC deltog i Open, Peder Boberg (35:a), Henrik Vännström (47:a) och David Lundkvist
(66:a)
Från UDGC deltog i Master, Greger Jansson (19:a)
DNT
Från UDGC deltog i Open, Fredrik Nordfeldth (59:a), Johannes Larsson (68:a), David Lundkvist
(90:a) och Jonatan Forsberg (102:a)
Scandinavian Open
Från UDGC deltog i Open, Henrik Vännström (67:a), Petter Lindgren (102:a), Peter Berggren (114:e),
Erik Eriksson (116:e), David Lundqvist (116:e), Johannes Larsson (123:e)
Övrigt
Klubben,
 har haft två träningstillfällen på våren.
 deltog i att ta fram förslag på klubbtröjor.
 har erbjudit medlemmar att kunna köpa rabatterade discar och tillbehör från L64.
 har hållit i sex event med företag, skolor och föreningar.
 har lagt till röd färg i logotypen.
Under året har UDGC haft 169 st medlemmar i klubben.
Tack
Tack till alla som lägger ner kraft och energi på att hjälpa till i klubben!

Bilaga 2:

Bilaga 3:
Förslag till: Verksamhetsplan 2016
Medlemsavgifter för 2017
● Senior 200:
● Familjemedlemskap 300:
● Junior 100:
Vi kommunicerar med Latitude 64 för att det ska ingå en PDGA godkänd disc (Xout)i
medlemsskapet för återkommande medlemmar samt ett starterkit för nya medlemmar.
(såvida att vi får liknande inköpspris som förra året).

Ändring av bana på Mariehem
Ändringar
i.

ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Hål 2  Kort hål, bäck höjdskillnad vind som hinder. En kompromiss för
att hå ihop slingan. Blir det kortaste hålet på banan iom att hål 3 och
5 försvinner från tidigare slinga.
Hål 3  (gamla hål 10 baklänges) Använder den fina ytan mycket
bättre än hål 10. Både kommun och brännbollsledning har kontaktats,
båda varit positiva.
Hål 4  En ny par 4:a, som tar nya ytor i spel samt gör att vi inte spelar
3 hål åt samma håll längre (hål 5,6 & 7 på föregående slinga).
Hål 6  Så som det en gång spelades, Tee är även gjutet för detta.
Korgen ska va i normalhöjd.
Hål 7  Kort hål. Uppför, samt att två gluggar ska skapas. En för en
högersväng, en för rakt på.
Hål 14  En par fyra med vatten i spel.
Hål 15  ca 70 m. Hyzer för högerhänta, runt björk, in till dungen där
15’s korg står idag.
Hål 18  Par 4 När bergsgården tagits bort finns det möjlighet för oss
att använda ytan. För att slippa hål 18’s green från nuvarande slinga,
görs det diket istället OB.

Korthålsbanan skulle då integreras enligt de blå markeringarna nedan (Små ändringar kan
förekomma). Se nedan:

Motiveringar:
b. En korthålsslinga som är integrerad i den ordinarie slingan. Lättare att hålla
den i bra trimm. En bättre korthålsbana krävs för att vi ska kunna locka nya till
sporten, framförallt ungdomar.
c. En mer sammanhängande ordinarie bandragning där våra minst utmanande
hål byts ut mot vad vi anser är mycket bra hål. Hål som har utmaningar som
inte funnits på banan tidigare. Kvalitéer som krävs av en bana som håller hög
klass som större tävlingar kan arrangeras på.
d. Medlemsenkäten hade 31 svar varav 28 var positiva till en förändring av
mariehemsbanan i stil med den vi använde på pargolfkm 2015 (vilken denna
bandragning har utgått ifrån).
e. Medlemsankäten meddelade att utav 31 svarande var det endast 2 som
spelar existerande korthålsslinga, och endast en av dem som skulle sakna
den om den försvann.

Seriespel
Vårdiscen
I20: kl 18:00 onsdagar. 12:00 söndagar. Period: 3/4  25/5

Kvällsdiscen
I20: kl 18:30 tisdagar. 
Period: 31/5  30/8
Mariehem: 18:30 torsdagar. Period: 2/6  1/9
Reglerna ändras så att endast resultatet från 7 rundor räknas på vardera banas seriespel
eftersom det endast är en runda i veckan per bana.

Höstdiscen
I20: kl 12:00 lördagar
Mariehem: kl 12:00 söndagar.
Start:
3: sept i20, 4:e sept mariehem.
Slut:
26,27 nov

Söndagsaktivitet:
UDGC schemalägger en aktivitet varje söndag JuniAug med aktiviteter. Tex. tävling,
pargolf, handicapserie/tävling, träningar, discloppis, utflykter (tex bäcksjön, wasteland ,
eller annan bana i närheten).
Prel. schema
5:e Juni

Discloppis + HCP  tävling / serie (I20)

12:e juni

Utflykt bäcksjön + tävling 2x9 hål.

19:e juni

Lost Disc Open (I20)

26:e juni

Discloppis + Pargolf (lottade par)
(Mariehem)

3:e juli

Pargolf KM (mariehem + I20)

10:e juli

Discloppis + HCP  tävling / serie (I20)

17:e juli

Utflykt  (Skeå eller wasteland)

24:e juli

Discloppis + Pargolf (lottade par)

31:a juli

Individuella KM (Mariehem + I20) +
gemensam lunch

7:e aug

HCP  tävling / serie (Bäcksjön)

14:e aug

Pargolf (lottade par) Bäcksjön

21:a aug

Träning + längdtävling (mariehem)

28:e aug

Discloppis + HCP  tävling / serie
(Mariehem)

Tävlingar:
Individuella KM
Söndag 31:a juli. Gemensam lunch ska ordnas (självkostnadspris). (typ grillning)

Pargolf KM
Söndag 3:e juli.

Deltävling  Norrlandstouren
Lördag 10:e september.

Investeringar:
●
●

Inköp av trimmer alt. slotterbalk för att komplettera den enda trimmer vi nu har.
Ytterligare (79 st) korgar för att få 18 likadana på I20, samt kunna flytta I20’s gamla
till bäcksjön.
● 9 utkast & skyltar till bäcksjön.

Försäljning:
Vi kommer att ha shoppen öppen torsdagar 17:3018:00. Samt i samband med
söndagsaktiviteter på mariehem.

KlubbTröjor:
Klubben kommer att låta medlemmar beställa piké i både funktionsmaterial samt bomull.
Dessutom går en långärmad tröja med dragkedja att beställa i fleece. Samtliga tröjor får
klubbens logga broderad på bröstet samt texten “Umeå Disc Golf Club” tryckt på ryggen.
Dessa kommer att kosta 375kr(bomullspike), 450kr (funktionspiké) samt 850kr(långärmad).
Samtliga tröjor går att beställa i antingen vit, svart eller röd. Den röda tröjan får vit brodyr på
bröstet, medan svarta och vita tröjan får vit/röd resp. svart/röd brodyr. Svart tröja får vitt tryck
på ryggen, vit tröja svart tryck på ryggen.

Banarbete:
Mariehem (utöver färdigställandet av den nya ordinare slingan):
● Underhåll
○ I bäcken nya hål 2.
○ Nära kraftledningarna.

●
●
I20:
●

Ta bort allt från grön slinga.
Nya skyltar till ordinarie slinga samt korthålsbanan.

Underhåll
○ Klippning av fairways.

Bäcksjön
● Rensa bort alla grenar/kvistar från vinterns kapning.
● Gräva 9 nya utkast.
● Kapa träd som sparats av osäkerhet.
● Underhåll
○ Trimning av existerande 9hålsslinga

Övriga aktiviteter
Dag för ensamkommande flyktingbarn
Under maj månad kommer vi ordna en kvällsaktivitet för ensamkommande flyktingbarn. Vi
behöver frivilliga att hjälpa till för att varje grupp ska ha en erfaren discgolfare med sig. Max
antal barn  54st, 3 per hål + en instruktör.

Bilaga 4:

