
Protokoll 

 

Protokoll fört vid Umeå DiscGolf Clubs årsmöte 2014-04-13 på restaurant IORR. 

 
1. Roland Nordfeldt väljs som ordförande för mötet, Lars Lindström väljs som sekreterare. 

 
2. Fredrik Nordfeldt och Daniel Anens väljs som justerare för protokoll och rösträkning.  

 
3. Röstlängd bestäms till 19 personer.  

 
4. Utlysning av årsmötet har utlysts på rätt sätt.  
 
5. Fastställande av föredragningslista godkänd. 

 
6. a. Genomgång av verksamhetsåret 2013 gjordes av Roland N efter bifogat blad med namnet 

”Verksamhetsåret 2013”. Verksamhetsberättelsen läggs godkänd till handlingarna.                   
b. Ekonomisk Verksamhetsberättelse. Roland N gör en genomgång av klubbens ekonomi för 
2013, Norrlandstouren, spelarlicenser, etc enligt bifogade blad ”Sammanställning 
Norrlandstouren 2013 Umeå”  samt ”UDGC 2013”. Förvaltningsberättelsen läggs till 
handlingarna.  

 
7. Revisors berättelse. Mattias har inga invändningar vad gäller klubbens redovisning av 

inkomster och utgifter. 
  
8. Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.  

 
 

9. Medlemsavgift: Förslag: 400 + disc stödmedlemmar. Beslut: 200 + disc för alla 
seniormedlemmar 2014. Förslag om höjning till 300 per säsong från 2015, men att avvakta 

årets resultat. Juniorer fortfarande 50:- + disc detta år. Årsmötet beslutar att styrelsen under 

säsongen får fullmakt att avvakta med beslut tills hösten vad gäller medlemsavgift 2015 efter 
utvärdering av satsningen under 2014. Ev höjning ska motiveras med budget från styrelsen. 
 

10. Fastställande av verksamhetsplan 2014 samt behandling av budget för kommande 
verksamhetsåret.                                                                                                                           
-Teknikträning med Fredrik, Petter och Erik. Förslag torsdag 18.30 varvid KD torsdagar utgår.  
-Uttagning av Lag-SM, PDGA-rating avgör eftersom då ges bäst chans för klubben att få vara 
med (endast 16 platser totalt) samt enkel regel för vilka som väljs ur klubben. alternativt förslag 
med även platser för 2 bästa från tidigare NT-tävlingar. Beslut lag väljs helt efter PDGA -rating. 
-NT Umeå 13:e September beslutat.                                                                                              
-Par-KM och längdtävling 14:e Juni beslutat.                                                                                                   
-KM: 9:e Augusti beslutat.                                                                                                                        
-Discgolfens dag, PR-arrangemang, styrelsen beslutar dag.                                                                    
-Inbetalning medlemsavgifter. Möjligen liggare i container.                                                                    
-Inköp utrustning, skottkärra, sop, slägga, hacka, såg, gräsklippare, reservdelar trimmer. 

Budgettak från årsmötet sätts till SEK 10000. Container - hyllinredning och skiljevägg 

inkluderat i budget om SEK 10000.                                                                                               
-Korthålsslinga om 9 hål, bidrag från kommunen om max SEK 20000.                                                         
-Genomgång Bäcksjön.                                                                                                                      
-VD: I20 onsdagar 18.30, söndagar 12.00. Beslutat. Startdatum onsdag 23/4. Stoppdatum 
onsdag 28/5.                                                                                                                                  
-KD: Torsdagar 18.30 Söndagar 12.00. Teknikträning Tisdagar 18.30. Startdatum Söndag 1a 
Juni. Stoppdatum 28e September, från 1:a September Torsdagar 17.00.                                                
-HD: Oktober-November lördagar samt söndagar 12.00. Plats: I20. 

11. Inga inkomna förslag och motioner. 
12. Valberedningen presenterar nya kandidater för de styrelsemedlemmar som ska sluta.                        

a: Henri Perkiö väljs till ordförande för UDGC under 2014.                                                                      
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b: Lars Lindström, Erik Eriksson, Thomas Björkén samt Roland Nordfeldt (kassör) väljs åter in i 
styrelsen. Johan Djerf, Johan Eriksson.                                                                                                     
c: Emil Bäckström (suppleant), Fredrik Nordfeldt (suppleant).                                                                       
d: Oskar Johansson vald till revisor.                                                                                                               
e: Henrik Söderhäll åter vald till ordförande för valberedning samt Jonathan Forsberg.                                
f: Nya styrelsen tar beslut om arbetsgrupperna.  

13. Inga övriga frågor.  
14. Mötet avslutas.  
  


