STYRELSESAMMANTRÄDE Umeå Discgolf Club

2012-03-05

Närvarande: Gunnar Johansson, Roland Nordfelth, Fredrik Nordfelth, Thomas Björkén, Erik
Eriksson och Daniel Anens

1. Kvällsdiscen/Höstdisc 2012
Styrelsen anser att förra årets kvällsdisc blev bra därför fortsätter vi med samma upplägg detta år. En runda
per kväll och de tio bästa rundorna räknas.
Förslag på dagar för kvällsdiscen är tisdag 18.30, torsdag 18.30 och söndag 12.00.
Kvällsdiscen startar söndag 3 juni och avslutas torsdag 30 augusti. Därefter spelas Höstdiscen på lördagar och
söndagar 12.00 från lördag 1 september tills snön kommer. I höstdiscen räknas de 4 bästa rundorna.
Info angående regler och tider för KD skall finnas på anslagstavlan. Lottning obligatorisk, möjlighet kommer också
att finnas för registrering via mobiltelefon om man är 3 eller fler.

2. Tävlingar (Fredrik N lämnar förslag innan årsmötet)
Förslag på tävlingsdatum i sommar:
Klubbmästerskap ?
Skills ?
Klubbmästerskap Par-golf ?
Ace Race ?
Discsport Nationella Tour 21-22 juli
Norrlandstouren ? (september)

3. Banan
Vi behåller samma bansträckning som ifjol förutom hål 16 där fjolårets test inte resulterar i någon permanent
ändring. Däremot anser vi att hål nr 13 bör ändras från par 2 till par 3 bl.a. med hänsyn till hur banhålets snitt är
under KD. Styrelsen tittar också vidare på möjligheten att ändra övriga par 2 hål till par 3 som tills vidare blir
oförändrade. Grävningar för fjärrvärme kommer delvis att påverka hål 2 och 14 under första delen av säsongen.
Kommunen har lovat återställning av betongplattor och gräs. Dikningar vid bl.a. hål 8 tittas över vid banarbetsdag.
Nya hållbara banskyltar måste tillverkas innan säsongen startas, helst med ram och plexiglas. Banarbetsdagar skall
utlysas i god tid och helst bestämmas på årsmötet. Förslagsvis i maj, i juli (DNT) och i september (NT). Anslås på
banans anslagstavla men även i kalender på hemsidan.

4. Medlemsavgift
Förslaget är att vi behåller samma medlemsavgift som i fjol.
Medlemskap 100 kr dam/herr, 50 kr junior
Kvällsdiscen 100 kr dam/herr
Familj/Stödmedlem 300 kr för familj och då ingår kvällsdiscavgiften
Möjlighet skall också finnas att betala och kryssa i medlemskap och kvällsdisc avgifter separat vid olika
tillfällen på hemsidan. Vi vill även att detta ska gälla för 2013. Förslag från styrelsen är att vi på årsmötet
alltid sätter medlemsavgiften för kommande år.

5. 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.

6. Hyra av discar
Skolor – Gratis
Företag/Privatpersoner 50:-/person
Ersättning 50:- för borttappad disc gäller dock alla.

7. Försäljning
Vi kommer under sommaren att sälja discar/väskor på banan. Nya discar köps in under våren från Latitude och
även väskor tittas över. Försäljning sker i samband med söndagens KD. Om KD startar kl 12.00 kommer försäljning
att ske mellan 10-12.
Möjlighet undersöks att via hemsidan anmäla köp av disc/väska för att sedan hämtas på banan.
Information om detta anslås också på banans anslagstavla

8. Medlemshantering/Medlemsbrev
Bättre rutiner för medlemskort, samla laminering och välkomstregistrering på samma person. Familjemedlem bör
kunna skriva in alla namn i familjen vid anmälan och en ruta på admin sida kan läggas till för att markera vilka som
fått medlemskort (Daniel).

9. Hemsida
Daniel får kika på möjligheter att på hemsidan lägga till en rubrik som heter anslagstavlan som blir en kombinerad
informationsruta för kommande händelser i klubben under säsongen. Bana bör uppdateras detta år på hemsidan
med nya bilder och kompletteras gärna med rörliga bilder av banan som läggs upp på t.ex. YouTube. Finns det
medlemmar som är intresserade av att skapa en film som visar banan med kast så tag kontakt med styrelsen.
Inför DNT vore det bra att kunna länka till en sådan film. Även fota av respektive hål under maj månad är
intressant om någon vill ta på sig att göra. En enkel beskrivning av grunderna i discgolf bör också finnas
någonstans på hemsidan.

10. Förvaring
Bidrag är klart för en container. Tanken är att den skall rymma inredning och redskap som klubben använder på
banan. Vi inväntar också besked om tillstånd att ställa en sådan på parkeringsplatsen ovanför Bergsgården. Då
finns möjlighet att förvara utrustning inför banarbetsdagarna och även utrustning vid försäljning av discar.

11. Teknikträning
Uppskattat av fjolårets deltagare och ska försöka upprepas under våren, kontakt tas med Tomas Ekström om
möjligheter till detta.

12. Anslagstavla på banan
Skall innehålla tider för KD, information och bild på styrelsen. Information om hur man kontaktar klubben. Priser
och tider för discförsäljning. Information och pris om hur man blir medlem. Bankarta.

13. Tränarutbildning 2012
Klubben vill gärna skicka någon engagerad medlem till tränarutbildning 2012. Detta tas upp på årsmötet om
frisbeeförbundet har lagt ut intresseanmälan.

14. 30-års Jubileum
Klubben firar 30 år och detta försöker vi uppmärksamma på olika sätt. En jubileums minidisc är på väg att plockas
fram med speciellt jubileumstryck. Historik om klubben ses över. En jubileumstävling där en tillfällig bangrupp
bygger en helt ny bana under en helg och vi bjuder in gamla Släng d’Less och UDGC medlemmar att delta. Vi
spånar friskt om midnattstävlingar, kanske maratontävlingar i Umeå, Hörnefors och Husum under en och samma
dag och andra jippon, vi tar tacksamt emot engagemang från medlemmar utanför styrelsen som har bra och
intressanta visioner inför jubileumsåret.

15. Norrlandstouren
Dialog pågår mellan Norrlandsklubbarna om Norrlandstourens regler genom Roland och Thomas som försöker
hitta en gemensam mall som grund inför tourens säsongsstart.

16. DNT 2012
Arbetsgrupp där Roland och Thomas ingår har startat diskussioner om tävlingen. Vi behöver fler deltagare i denna
grupp för att kunna genomföra en sådan tävling. Anmäl er gärna på årsmötet, möte sker i april om upplägg och

planering. Tävlingsnamnet preliminärt spikat till UFO (Umeå Frisbee Open)

17. Ace Race
Ej bestämt om det genomförs i år. Dock uppskattat av många och lockar en hel del deltagare utanför klubben.
Tillför således en del till sporten och klubben. Behöver dock funderas på aktiviteter runtomkring och ett anpassat
tidsschema. Roland gjorde enkät som ligger till grund för beslut av struktur för tävlingen. Bör också vägas mot
övriga aktiviteter under säsongen.

18. Nybörjarkväll
Prova på kväll där de som är nyfiken på sporten får komma och prova och där man samtidigt kan sälja discar och
informera om klubben under Juni månad. Kan också kombineras med att man får pröva olika discar som klubben
säljer men som också olika deltagare har i sina väskor.

19. Tjejkväll
Upprepa fjolårets succé men nu redan under våren. Jenny / Ulrika tillfrågas ?

20. Discgolf app
Tobias Tovedal har utvecklat en mobilapp för Iphone som bygger på UDGC:s bana och par sättning. Där kan man
föra in statistik över sina rundor. Appen är inskickad till Apple för godkännande och med lite tur finns både Tobias
och app på plats vid årsmötet för en liten demonstration.

21. Information om Klubben Online
Enligt beslut från Riksidrottsförbundet (RF) kommer under en tre års period underlag för statsbidrag att succesivt
förändras, från att 2012 baseras till 2/3 på gammal bidragsmodell till att 2014 baseras hela stödet till alla
Specialförbund (SF) enligt ny modell. För alla föreningar som är anslutna till ett SF, i ert/vårt fall Svenska
Frisbeesportförbundet, innebär det ett krav från RF att man som förening ansluter sig till Klubben Online, skaffar
ett organisationsnummer och registrerar alla sina medlemmar i det medlemsregister som är en del av Klubben
Online.

22. Vinterträning
Sköts av medlemmarna själva, klubben går inte in och sponsrar detta i dagsläget däremot kan ev lokaler bokas i
klubbens namn om det innebär en lägre summa bara det finns någon som tar ansvar för att pengar sätts in alt
samlas in om en räkning går direkt till klubben för hyra. Intresse under fjolåret hyfsat stort, dock avvaktar vi
vårens engagemang för ett beslut i höst inför nästa år.

23. Motioner
1. Ny klass i Kvällsdiscen. Ser gärna att vi lägger in en ny klass på KD nämligen en Master klass till de redan
befintliga Open, Dam, Junior och Amatör klasserna som vi har. En viss spegling av regionala och nationella regler
angående klasser får gärna finnas även i klubbens seriespel. Saknar själv ett naturligt steg om man nu inte tillhör
toppskiktet eller den yngre generationen och vill gå vidare från Amatör klassen, kan också vara ett sätt att locka
tillbaka äldre medlemmar. – Thomas Björkén

23. Till årsmötet
Beslut ska tas om följande:
-Kvällsdiscen/Höstdiscen Masterklass
-Sommarens tävlingar
-Banarbetsdagar
- Medlemsavgift
-Tränarutbildning
-Förändring av banpar
-Hyra av discar
-Ersättning
-Motioner

