
Motioner inkomna till Umeå Discgolf Club’s 
årsmöte 2018 
Detta dokument samlar de inkomna motionerna. Efter varje motion följer kommentarer från 
styrelsen och i vissa fall ett motförslag från styrelsen. 
 

1. Göra om kvällsdiscen till pdga sanktionerat seriespel och fler speltillfällen 
samt se till att priser delas ut 
Avsändare: Isac Lundkvist 

a. “ 
I dagsläget tävlar många av de aktiva medlemmarna i klubben och jag tycker 
därför kvällsdiscen bör vara pdga sanktionerat. Dvs man ska kunna få rating 
för sina rundor på kvällsdiscen. 
 
I dagsläget har Luleå detta system vilket av deras medlemmar är otroligt 
uppskattat. 
 
Kvällsdiscen 2017 var väldigt uppdelat och min personliga upplevelse var att 
det klagades väldigt mycket på upplägget. Vissa vill inte spela på I20 
överhuvudtaget medan vissa personer inte vill spela på Mariehemsängarna. 
Även påpekades flertalet gånger att antalet speltillfällen på respektive bana är 
för få då man valt att dela upp kvällsdiscen på två banor men inte valt att 
dubblera speltillfällena.  
 
Förändra upplägget och tillsätt fler tillfällen.  
Det finns i dagsläget ingenting som hindrar 3 speltillfällen på varje bana, varje 
vecka.  
 
Mitt förslag är: 
 KD I20 Måndag: 18.30, Onsdag: 18.30 och Lördag: 12.00 
KD ängarna Tisdag: 18.30, Torsdag: 18,30 och Söndag: 12.00 
Samt ett byte till Discgolfmetrix och att parameterlinjer  
sätts ut på båda banorna. green, bullseye osv. 
 
Denna ändring skulle innebära många fler speltillfällen för klubbmedlemmarna 
samt ett bättre upplägg för de med familjer och småbarn då de inte behöver 
känna sig stressade över att hinna upp till 7 rundor för att få räkna om sin 
score utan kan i lugn och ro spela seriespel när de har tid och lust. 
 
Det ska enligt hörsägen finnas pokaler för kvällsdiscen och priser. Dessa 
delades inte ut 2017 och det hölls ingen officiell avslutning. Detta hölls istället 
av eldsjälar vid sidan av klubben. Detta kan tolkas av medlemmarna som en 
brist på engagemang från UDGC då spelare istället väljer att anordna 
aktiviteter och events vid sidan om klubben. 



Då det blir en hel del jobb med att rapportera och hålla i en pdgasanktionerad 
skulle det antingen behövas ett flertal eldsjälar som är villiga att göra jobbet. 
Alternativt att man väljer att sanktionera kvällsdiscen på bara en av banorna.  
Ställningstagande: 
Pdga sanktionera kvällsdiscen så att vi kan få rating för våra rundor? Ja/Nej 
Pdga sanktionera kvällsdiscen på båda banorna? Ja/Nej 
Pdga sanktionera kvällsdiscen bara på mariehemsängarna? Ja/Nej 
Pdga sanktionera kvällsdiscen bara på I20? Ja/Nej? 
 
Förändra antalet speltillfällen för kvällsdiscen till i motionen förslaget schema? 
Ja/Nej 
Förändra antalet speltillfällen för kvällsdiscen till annat förslag? Ja/Nej 
“ 

b. Styrelsens kommentarer: 
Pdga sanktionerat seriespel är något styrelsen välkomnar. Dock kommer 
pdga event med krav på avgifter för både spelare och arrangör. En serie 
utgörs i deras system av upp till 10 speltillfällen. Att under sommaren 2018 
arrangera en serie á 10 rundor vore mer genomförbart. Dock kräver det 
administration kring dessa speltillfällen i större utsträckning än vad 
kvällsdiscen i övrigt har gjort.  

c. Styrelsens förslag för KD i verksamhetsplanen ersätts härmed med: 
KD I20 mån/ons/lö juni-aug. 
KD Mariehem tis/tors juni-aug. 
18:30 vardagar. 14:00 helg. 
Umeå Öppna Seriespel söndagar kl 10:00 (10,17,24 juni),(1,8,15,22, 29 
juli),(5,19,26 aug) pris 20kr/gång. (täcker pdga + metrix) ENDAST om en 
grupp tar på sig det administrativa ansvaret. Om det inte finns ansvarig grupp 
som ansökt om pdga status i tid, så övergår denna serie i KD. 
 
Ang. prisutdelning för KD så brukar vi ha ett tillfälle med korvgrillning på 
hösten. Just 2017 missades detta. Det var väldigt synd. Deltagandet burkar 
inte va spec. Stort, men det är ändå ingen ursäkt.  
Styrelsens förslag är att vi köper en disc till varje vinnare i varje klass på 
Kvällsdiscen varje år. Med eller utan specialtryck. De får kosta max 150kr st. 
Dessa delas ut efter den sista KD på respektive bana i samband med tex 
korvgrillning för alla medlemmar som vill. 
 

2. Förändring av beslutsprocessen och modernisering 
Avsändare: Isac Lundkvist 

a. “ 
Jag motionerar en total förändring och modernisering av beslutsfattandet i 
föreningen. Att måsta skriva en motion för varje litet förslag tar tid, känns 
förlegat och inte speciellt produktivt. Många kanske ger upp så fort de hör att 
de ska skriva en motion för att ens deras förslag ska komma på tal. Vet att jag 
själv flera gånger föreslagit mindre förändringar men inte orkar med att 
fullfölja då jag blivit ombedd att skriva en motion om att få bryta av en gren på 



Ängarna. 
 
Jag tycker det finns frågor där man kan använda direktdemokrati istället för att 
en motion ska behövas. Exempelvis ändringar på banan. Exempelvis ska vi 
kapa den här grenen på i20? Förändring av hål 3,4 och 7 är enligt mig bra 
exempel då spelarna själva kan avgöra om och hur dessa hål ska ändras. 
Styrelsen tar fram ett alternativ och medlemmarna får rösta via ett valt forum. 
Tror via detta att UDGC som förening också vinner en del förtroende då 
medlemmarna känner sig delaktiga i att kunna påverka banan. 
 
Jag föreslår en enklare beslutsprocess där en grupp skapas på ett modernt 
forum (facebook,google drive) bland andra. Dels en grupp för styrelse där 
rådande förslag kan diskuteras samt en grupp för medlemmarna i klubben att 
kunna ge sin åsikt och eventuellt kunna (möjligt via facebook) rösta igenom 
eller emot rådande förslag. På så sätt får vi en aktiv demokrati där spelarna 
har en direkt beslutsfattanderoll på en modern plattform. 
 
Ställningstagande: 
Ersätta styrelsens beslutsprocess i banrelaterade frågor med direktdemokrati 
för snabbare beslutsfattande framöver? ja/nej 
” 
 

b. Styrelsens kommentarer: 
Att införa direktdemokrati kräver svar på en mängd frågor för att sjösätta ett 
sådant system Tex: 

i. Vilken plattform ska användas och hur ska alla 190 medlemmar ta del 
av informationen? Finns det inbyggd röstfunktion? 

ii. Hur lång tid har man på sig att svara? 
iii. Hur många måste rösta för att resultatet ska vara giltigt? 
iv. Vilka frågor är tillräckligt små för att styrelsen ska besluta själva? 
v. I idrottsföreningar har styrelsen juridiskt och ekonomiskt ansvar, det 

begränsar vad som kan omröstas brett. Hur garanteras att styrelsen 
har kontrollen?  

vi. Ska endast styrelsen kunna lägga ut omröstningar? Hur förenklar det 
något annars? 

c. Styrelsen föreslår att om det finns en grupp som är intresserade av att 
utreda hur UDGC skulle kunna använda sig av direktdemokrati får den gärna 
genomföra en utredning hur den mer exakt skulle gå till, och vad som blir 
bättre med den. Kanske börja o se om det finns någon annan förening av 
samma storlek som lyckats med det? 

3. Avveckla satsningen i Bäcksjön 
Avsändare Isac Lundkvist 

a. “ 
Lägg kraft och material på befintliga banor alternativt i närområdet.Satsningen 
i Bäcksjön har bevisligen inte gått som planerat då banan inte har några 
besökare och är igenväxt. Min motion menar att det finns andra platser 



närmare stadskärnan dit Bäcksjömaterialet kan flyttas efter kommunikation 
med kommunen. Exempelvis skaffades det bara på några veckor fram 
tillstånd att anlägga en 9 håls bana på Nydala fritidsområde under 2017. 
Detta projekt rann dock ut i sanden pga bristande engagemang. 
 
Korgarna på Mariehem behöver bytas ut alternativt lagas och om det finns 
korgar i skogen i Bäcksjön bör man kanske se över ifall dessa är i bättre 
skick. Det finns så otroligt många andra saker jag anser att UDGC behöver 
lägga krut på så att i dagsläget försöka hitta engagemang till en satsning i 
Bäcksjön känns nästintill dumt. 
 
Tycker utgångsläget bör vara att hitta engagemang för att få de befintliga 
banorna i topptrim och eventuellt en enklare satsning, 9 hål på Nydala 
exempelvis.  
 
Ställningstagande: 
Avveckla projektet i Bäcksjön? Ja/Nej 
Satsa på en 9hålsbana vid nydalaområret eller annat mer centralt område? 
Ja/Nej 
“ 

b. Styrelsens kommentarer: 
Det har tyvärr inte blivit något drag kring möjligheten att bygga vår egna bana 
där. Vi har tagit lärdom och tar med oss att nästa projekt bör ligga centralare 
och mer lättillgängligt till. 
Vi har nyttjanderätt vid Bäcksjön även denna sommar. Korgarna som står där 
är de som stod på Mariehem innan den banan fick nya korgar. Det visades 
finnas lite intresse till den förra året. Låt oss ge det en säsong till innan vi 
lägger ner. Att lägga ner den kräver dessutom en insats för att återställa 
området (ta bort korgar, tees, skyltar ob pinnar mm). 
Det tillstånd som nämndes för nydalaområdet var endast ett muntligt avtal på 
6 tillfälliga korgar mellan Fredrik Nilsson och en anställd på fritidskontoret. 
Inget långsiktigt i dagsläget, utan det är osäkert om något sådant är aktuellt 
öht. 

c. Styrelsen föreslår att om det vid nästa årsmöte inte skapats någon grupp om 
minst två personer som tar på sig ansvaret för bäcksjöns vidareutveckling så 
tar vi då beslut om banans kvarvarande. 

4. Inför Vinter Discen - seriespel 2018 
Avsändare: Johan Lennestål och Tony Blomkvist 

a. “ 
Ställningstagande: 
2018 införs vinterdiscen på I20 eftersom höstdiscen kan avslutas i 
månadsskiftet november/december och därefter blir det vinterdiscen fram till 
vårdiscen. Ja/Nej 
“ 



b. Styrelsens kommentarer: 
Låter trevligt. Viktigt att informera deltagare om att de ger sig ut på egen risk 
=) 

5. Ändring/komplettering av klasser på klubbtävlingar/seriespel 2018 och framåt. 
Avsändare: Johan Lennestål 

a. “ 
Ställningstagande: 
Inför en Grandmasterklass och då ta bort Masterklassen. 
“ 

b. Styrelsens kommentarer: 
Inte ska vi ta bort masterklassen. Men in med en grandmasterklass låter 
vettigt. 

6. Motion angående arrangemang av KD Mariehem 
Avsändare: Hampus Johansson, Peder Boberg, Henrik Vännström, Peter Berggren, 
David Lundkvist och Nils Rittfeldt. 

a. “ 
Styrelsen föreslår för 2018 att KD ska spelas två rundor i veckan på 
Mariehemsängarna. 
Vi föreslår att medlemmarna ska ges möjlighet att spela KD ytterligare en 
runda i veckan på Mariehemsängarna. Oaktat personliga preferenser är 
Mariehemsängarna den bana i Umeå som närmast motsvarar en bana av 
nationell tävlingsstandard. Det är också därför Umeås Norrlandstourtävling är 
förlagd där. Att förlägga KD tre gånger i veckan på Umeås tävlingsbana är 
rimligt. Detta särskilt sett i ljuset av hur KD varit upplagt för några år sedan, 
då medlemmarna hade möjlighet att spela fyra rundor i veckan på Umeås 
tävlingsbana. Att intresset finns i klubben för fler träningstillfällen på 
Mariehemsängarna visade sig inte minst under fjolårets Discgolfmetrix-liga 
som arrangerades vid sidan av KD. Träning på en svårare bana är nödvändigt 
för tävlande medlemmar och ett ytterligare KD-tillfälle på Mariehemsängarna 
är ur dessa medlemmars perspektiv naturligtvis av godo. Ett ytterligare 
KD-tillfälle på Mariehemsängarna kan också tjäna som ett incitament för 
övriga medlemmar att våga ”pröva sina vingar” på en svårare bana vilket 
kanske i slutändan kan öka dessa medlemmars tävlingsbenägenhet och inte 
minst deras färdigheter.  
Förslaget skulle, för de som inte alls är intresserade av att nyttja banan på 
Mariehemshängarna, inte innebära någon inskränkning av möjligheterna att 
spela KD på I20. Förslaget skulle innebära att KD kan spelas enligt följande. 
- Tisdag: valfritt för medlemmen; I20 eller Mariehemsängarna 
- Torsdag: Mariehemsängarna 
- Helg: I20 och Mariehemsängarna 
 
Ställningstagande: 
Mot bakgrund av ovanstående motivering yrkas att årsmötet beslutar att 
UDGC arrangerar KD Mariehem, 3/6 – 30/8, Ti 18:30, Tor 18:30 samt Sön 
10:00. 
“ 



b. Styrelsens kommentarer: 
Vi har tidigare röstat ner förslag på att ha två olika klubbevents vid samma 
tillfälle. Att utöka antalet tillfällen till seriespel är något som efterfrågats senare 
år. Vår motivering tidigare har varit att seriespelet förlorar sitt tävlingsinslag 
om det är seriespel för ofta. Samt att vi binder upp oss från att arrangera 
andra saker på de dagar vi har seriespel, eftersom vi inte har velat ha flera 
events som krockar. Styrelsen har iom de KD relaterade motionerna ändrat 
sitt förslag på KD från det som står i verksamhetsplanen. Se förslaget listat på 
1c. Det ger fler tillfällen till seriespel samt ett extra tävlingsinslag iom pdga 
status på söndagar, såvida Udgc hittar en grupp som vill ta ansvaret för 
administrationen kring dessa. 

7. Ökad budget för lagsm 
Avsändare: Erik Eriksson 

a. ” 
Ställningstagande: 
Klubben bör stå för samtliga kostnader för lagets deltagande i Lag-SM, (resa, 
boende samt anmälningsavgift) spelarna representerar klubben och inte sig 
själva under denna tävling. Detta innebär också att eventuella prispengar 
tillfaller klubben och inte spelarna. Ja/Nej 
” 

b. Styrelsens kommentarer: En maxsumma behöver specificeras samt 
rekommenderade färdsätt och boendestandard. Beroende på vilken ort 
lag-sm arrangeras kommer spelares kostnader variera kraftigt. 2500kr per 
spelare plus lagets anmälningsavgift krävs för att täcka boende 2-3 nätter och 
resa till de flesta orter i sverige. Mat får spelare stå själva. Detta är dock inte 
försvarbart eftersom det är en stor del av klubbens totala inkomster under ett 
år. Samtidigt som vi inte satsar något på damer eller juniorer. Laget skulle 
dock kunna få öronmärkta pengar från arrangerade företagsevent om 
spelarna tar ansvar för att administrera och arrangera eventen. 

c. Styrelsen föreslår: 
För en motprestation av att ta ansvaret för att ta emot, svara på och rekrytera 
instruktörer till de förfrågningar udgc får på events från skolor och företag kan 
budget för lag-sm laget ökas till max 12500kr + anmälningsavgiften från de 
idag 2500kr + anmälningsavgift (dvs 500kr/spelare). Om ingen i laget tar på 
sig huvudansvaret för udgc’s events förblir max ersättning för det laget det 
året 2500kr + anmälningsavgift. Laget kan ha 4-5 deltagare. Om spelares bil 
används är milersättningen 15kr/mil. Kvitton måste redovisas. 

 


