
Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2011-04-17 
 

1. Till mötets ordförande valdes Roland Nordfelth och till sekreterare valdes Jenny 
Eriksson. 
 

2. Till justerare valdes Greger Jansson och Christoffer Segerstedt Stenlund. Till 
rösträknare valdes Fredrik Nordfelth. 

 
3. Röstlängd fastställdes till 12 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 2010 
blev ett överskott på 1148kr.  Detta genererade ett slutresultat på 28192kr. 

 
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 2011 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-92 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. 

 
Den kommande styrelsen tar beslut om avgifterna för medlemskap 2012 under hösten 
2011. En eventuell prishöjning fokuseras på kvällsdiscen. 

 
10. Verksamhetsplan: Förutom löpande verksamhet ska vi  

- ställa ut de 18 nya korgarna 
- vi ska ansöka om en större sanktionerad tävling ex. nationell tävling  
- öka medlemsantalet 
- ha en sanktionerad tävling, Norrlandstouren 
- skicka hem information om klubben och medlemskort till nya medlemmar 
- ordna klubbmästerskap 
- ordna arbetsdagar  

 
11. Kvällsdiscen/ Höstdiscen 

En runda per kväll och de tio bästa rundorna räknas.  Kvällsdiscen spelas tisdagar 
18.30, torsdagar 18.30 och söndagar 14.00. 
 
Kvällsdiscen startar 5 juni och avslutas söndag den 28 augusti. Både starten och 
avslutningen har grillning efteråt. 
 
I september till november spelas Höstdiscen på söndagar 13.00. 

 



 
Klubbtävlingar 

Par-golf KM 19 juni 
Klubbmästerskap 23 juli 
Skills 24 juli 
Ace race 3 september – Roland ansvarar 
Norrlandstouren 17 september 

 
Nationell tävling 2012 
Klubben fyller 30 år 2012 och frågan är om vi ska anordna en nationell tävling för att fira det. 
Umeva kommer att gräva på hål 14 under 2012. Det betyder att tävlingen måste ligga i augusti 
för att det ska hinna bli klart. Årsmötet beslutar att vi verkar för att ordna en sådan tävling. 
Roland Nordfelth och Thomas Björkén kommer att vara sammankallande i den grupp som 
bildas kring denna tävling.  
 
Gamla korgarna 
De ska användas som puttkorgar och till korthåls bana. De resterande korgarna lånas ut till 
I20-banan. 
 
Lag-SM 
Lag-SM spelas i Skellefteå 26-28 augusti. Klubben betalar anmälningsavgiften för alla lag 
UDGC skickar till Lag-SM. Ersättningen till 1:a laget blir 500kr/pers för bil och bostad.  
 
Angående uttagning för 2011: 
De två spelare i klubben som har högst rating den 7 augusti får varsin plats. De andra två är de 
som har högst poäng på Norrlandstouren den 7 augusti. Andra laget baseras på resultat på 
Norrlandstouren den 7 augusti.  
 
Uttagning för 2012 och framåt gäller följande: 
De två spelare som har högst rating 1 januari får varsin plats. De andra två är de som hade 
högst poäng på Norrlandstouren året innan. Om två spelare har samma rating är det PDGA 
poäng som räknas. 
 
Tränarutbildning 

Årsmötet beslutar att klubben under 2012 skickar någon medlem på tränarutbildning. Det är 
bra om den vi skickar har en vilja att hålla i träningar för ungdomar. Förslag ges till styrelsen. 
Styrelsen tar beslut om vilken/vilka som klubben skickar.  
 
Sponsorer 

Information till årsmötet om vad som gäller för sponsring inom klubben. Styrelsen tar fram ett 
kontrakt som kan signeras av klubben och sponsorerna. 
 
Vi har tagit fram två olika sponsorpaket 

1. 1000 kr – Ingår företagets logga på korgen, företagets logga på facebook och 
hemsida. 

2. 1500 kr - Ingår företagets logga på korgen, företagets logga på facebook och 
hemsida. Vi erbjuder även instruktör för 20 personer och 4 discar till företaget. 



 
 
Motion angående I20-banan 

Klubben avslår motionen. Klubben ser positivt på initiativet och lånar ut korgar som blir över 
till I20-banan. På vår hemsida lägger vi upp information och karta över I20-banan. 

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 
Peder Boberg 

c. Suppleanter för styrelsen på ett år valdes Jenny Eriksson och Andreas Halvardsson 
d. Revisor för styrelsen på ett år valdes Mattias Hedenström 
e. Valberedning för ett år valdes Greger Jansson (ordf.) och Lars Pettersson  
f. Valda till arbetsgrupper blev som följer, understrukna är sammankallande: 
Bangrupp: Thomas Björkén + styrelsen 
Press/Kommun: Roland Nordfelth + styrelsen  
Sponsor/Företag: Styrelsen och Eric Hörnros  
Tävlingsgrupp: Fredrik Nordfelth, Daniel Anens, Peder Boberg och Roland Nordfelth 
Medlemskort: Mattias Hedenström 
Medlemsbrev till alla nya medlemmar: Jenny Eriksson 
Medlemsinformation till alla medlemmar: Daniel Anens 
KD-kort: Roland Nordfelth och Thomas Björkén 
Hemsideansvariga: Daniel Anens och Thomas Björkén 
 
13. Övriga frågor 
Träningsdag 
Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att anordna en träningsdag för medlemmar. Ett förslag 
är att fråga Tomas Ekström, SDG , att komma ner och hjälpa oss. 

 
14. Årsmötet avslutades 

 
Jenny Eriksson, Sekreterare 
 
Justerat av:   
 
 
 
 
 
Greger Jansson    Christoffer Segerstedt Stenlund 
 
 
 


