
Protokoll årsmöte UDGC   2015-03-28 

Mötets Öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

§1Val av mötets ordförande och sekreterare 

Till ordförande väljs Roland Nordfelth 

Till sekreterare väljs Thomas Björkén 

 

§2 Val av justerare 

Till justerare och tillika rösträknare väljs Fredrik Nilsson 

 

§3 Fastställande av röstlängd 

Av 15 närvarande är 14 röstberättigade. 

 

§4 Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet finner att mötet utlysts på behörigt vis. 

 

§5 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs med tillägg av övriga frågor. 

 

§6 

 a) Verksamhetsberättelse 

Under året har klubben 

• Genomfört seriespel både på Ängarna och I20 

• Arrangerat ett antal tävlingar, varav en deltävling till Norrlandstouren 

• Färdigställt en korthålsslinga vid ängarna bana nedanför skidbacken 

• Lagt ut spång på hål 12, ängarna 

• Påbörjat arbetet med Bäcksjöbanan 

• Ökat medlemsantalet till 111st mycket tack vare ett erbjudande om gratis disc till alla medlemmar 

• Genomfört träningar veckovis under större delen av säsongen. 

b) Ekonomisk redogörelse 



Roland redogör för årets ekonomi. Föreningen gjorde en vinst på 23331 kronor under året. Det kan 

noteras en differens i klubbens favör, med 1.120kr mer i kassan än vad Debet/Kredit 

sammanställningen visar. En möjlig förklaring kan vara att discar köpts men verifikaten saknas. 

Medlemsavgifter, eventintäkter och discförsäljning är bidragande orsaker till resultatet.  

 

§7 Revisorn har gått igenom räkenskaperna utan några synpunkter om felaktigheter. 

 

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§9 Fastställande av medlemsavgift. 

Medlemsavgiften beslutades att för 2015 och 2016 bli 100 kr för junior, 200 kr för seniorer, 300 kr för 

familjemedlemsskap. Som junior, helt ny medlem och familjemedlem erhåller man ett startpaket 

värde 299:-. Övriga medlemmar får en PDGA godkänd disc till ett värde av 75:-. 

 

§10 Verksamhetsplan 

Styrelsen presenterade verksamhetsplanen för kommande år.  

För detaljer se Verksamhetsplanen som följer som bilaga 1 

För följande punkter togs beslut gällande Verksamhetsplanen(detaljer i bilagan): 

 Tider och platser för serieverksamheten 

 

 Datum för planerade klubbtävlingar 

 

 Nytt regelverk för uttagning till Lag-SM: 

 

 Investeringar 

9st latitude korgar ska inköpas för en maximal kostnad på 39.000:-, att utplaceras på I20. 

4st bänkbord ska inköpas att placeras på I20 samt Ängarna till en maximal kostnad av 3000:- 

Två strandflaggor med klubbens logga ska inköpas för att öka synligheten under 

arrangemang och tävlingar. Kostnad max 3600:- 

  



 

§11 Inkomna motioner 

Inga motioner behandlades till årsmötet 

 

§12 Val av styrelse, valberedning och revisorer 

• Till ordförande på ett år valdes Fredrik Nordfelth 

• 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 Lars Lindström. 

• Till valberedningen valdes Henrik Söderhäll och Johan Djärv. 

• Till revisor på ett år väljs Thomas Björkén 

• Arbetslag för Mariehemsängarna, I20 och Bäcksjön. Styrelsen utser ansvariga för respektive bana. 

§13 Övriga frågor 

Här informerade Roland om ett visat intresse från ett universitetsgäng som spelar Ultimate att få 

ingå under klubbens verksamhet. Fördelar för Ultimate är vid bokningar av lokaler samt möjlighet att 

delta i turneringar. Fördelen för UDGC fler medlemmar och en möjlighet att pröva på denna mer 

okända del av frisbeeförbundets grenar. Diskussioner om att delar av deras medlemsavgift skulle gå 

till en specifik pott som kunde nyttjas av ultimate ogillades. 

Mötet avslutas 

Ordförande finner mötet avslutat. 

Roland Nordfelth           Thomas Björkén 

Ordförande                      Sekreterare 

 

Fredrik Nilsson 

Justerare 

 

Bilaga 1: Verksamhetsplan för 2015 

Bilaga 2: Verksamhetsberättelse för 2014 

Bilaga 3: Ekonomisk redovisning 

 

 

 

 



Bilaga 1: 

Verksamhetsplan 2015 
 

Medlemsavgifter för 2015/2016 

Senior/Dam   200:-  

Familjemedlemskap  300:- 

Junior   100:- (Höjning från 50:-) 

I medlemsskapet föreslås att ingå ett startpaket med ett värde av 299:- för nya medlemmar/juniorer 

och för familjemedlemsskap.  

Ny medlem är den som inte finns i våra medlemslistor från 2010 och framåt. 

För övriga medlemmar ingår en PDGA godkänd disc (X-out)i medlemsskapet. 

Seriespel 

Veckoserier föreslås på både I20 och Mariehemsängarna under säsongen.  

När båda banor spelas parallellt, sker detta i form av två separata serier. 

Med den tid som anges för veckotävlingen menas då den samling för lottning av grupper sker och där 

frågor om KD kan besvaras samt enkel genomgång ske om nya medlemmar dyker upp. För att delta i 

KD måste man delta i lottningen. 

Som mest (Juni – Augusti) sker seriespel fyra gånger och tre dagar per vecka. 

Föreslaget schema är lagt så att man på Söndagar under perioden Juni – Augusti ges möjlighet att 

samma dag först spela en runda på Mariehemsängarna kl 10:00 och därefter en runda på I20 kl 

14:00. 

På I20 spelas: 

Vårdisc April-Maj  

Tisdag kl 18.30 – Torsdag kl 18.30 - Söndag kl 12.00/vecka   preliminär start 7/4 – 30/5 

KD-I20 Juni-Augusti  

Tisdag kl 18.30 – Söndag kl 14.00/vecka    2/6 – 30/8 

Höstdisc I20 September-November (vädret ger stoppdatum) 

Lördag kl 12.00/vecka    5/9 – 28/11 

På Mariehemsängarna spelas: 

KD Juni-Augusti  

Torsdag kl 18.30 – söndag kl 10.00/vecka    4/6 – 30/8 

Höstdisc Mariehem  September-November 

Söndag kl 12.00/vecka     6/9 – 29/11 

 



Tävlingar 

Datum för övriga planerade Klubbtävlingar (Mariehemsängarna): 

Klubbmästerskap Par-Golf (Bana med nya tillfälliga hål?) 27/6 

Klubbmästerskap 15/8 

Klubbens deltävling i Norrlandstouren spelas den 12/9 

Styrelsen uppmuntrar också alla medlemmar, även de som inte är engagerade i styrelsearbetet, att 

utöver detta anordna spontana klubb-tävlingar i den form de önskar.  

Dessa tävlingar ska vara öppna för alla medlemmar och Inbjudan till dem ska finnas både på 

Klubbens Hemsida och på Klubbens FaceBook sida. 

Lag-SM: 

Intresset från klubbens aktiva att delta i Lag-SM den 6-7 juni 2015 i Hässleholm har varit svalt därför 

ställs frågan på årsmötet om intresse att delta i årets Lag-SM. 

Styrelsen vill se över hela regelverket för uttagning av Lag-till Lag-SM.  

Förslaget är att klubben övergår till att bara se till PDGA-rating och att klubbens 20 spelare med 

högst aktiv rating tillfrågas. Av de som kan och vill spela väljs de 4-5 med högst rating ut att 

representera klubben. Styrelsen får i uppdrag att förtydliga aktiv rating. 

Investeringar 

Styrelsen får ansvar att köpa 9 korgar till en maximal summa av 39.000:- att utplaceras på I20 med 

ambition att pressa priset ytterligare. De 9 äldre korgar som byts ut flyttas ut till Bäcksjöbanan.  

 

Styrelsen vill dessutom sätta av en summa på maximalt 3000:- för att investera i fyra ”bänkbord” på 

I20 respektive Ängarna.  

Styrelsen föreslår att en ”Strandflagga” trycks upp som sedan kan sitta uppe när klubben har 

arrangemang eller när disc-shopen är öppen.  Maximal kostnad 3600:- Lars kollar upp möjligheter att 

lokalt hitta återförsäljare och därigenom pressa priset ytterligare. 

Eventuella pengar som blir över av dessa investeringar läggs på marknadsföring om fördelen med att 

bli ny medlem 2015. 

Klubbens färger  

Styrelsen plockar fram förslag på färgkoder och typsnitt för klubbensmaterial. Dessa koder används i 

framtiden som ”klubbens Färger”. I första hand för ny klubbklädsel samt för ”Strandflaggor” som ska 

sättas upp under klubbaktiviteter. Förslag på färgschema beräknas framtaget senast 12/4 för att 

sedan beslutas av styrelsen. 

Försäljning 

Styrelsen föreslår att betalningsformerna vid discförsäljning kompletteras med funktionen I-Zettle.  

Sedan tidigare kan man betala kontant eller direkt via Mobil Internetbank, på plats mot uppvisande 

av ”kvitto”. Möjligheten till betalning på ”krita” försvinner. 

Träning: 

Klubben anordnar träningstillfällen med Instruktör under säsongen med 2 ggr i maj och 2ggr i juni. 

Tid och plats annonseras ut i god tid på klubbens Hemsida och Klubbens FaceBook sida. Varje pass 

kommer att vara ca 2 timmar. 



Bag-Tag: 

Bag Tag utmaningarna fortsätter även detta år. Emil Bäckström håller i denna tävlingsform, Bag Tags 

finns i containern. Utlottning sker före första VD. Vid en avslutning som meddelas senare sker 

utlottning av priser bland alla Bag Tag’s som återlämnats. Prisernas totala värde ska motsvara 

överskottet från Bag Tag inkomsterna. Eventuellt överskott efter inköp av nya Tags och priser återgår 

till klubbkassan. 

Arbetsgrupper: 

Styrelsen försöker utse grupper med särskilt banansvar för I20, Ängarna och Bäcksjön. De enskilda 

grupperna ges mandat att till viss del underhålla respektive bana självständigt, dock i dialog med 

styrelsen eftersom olika förutsättningar gäller på de olika banorna. All ekonomi måste först 

behandlas av styrelsen. Styrelsen får i uppdrag att snarast utnämna ansvariga för respektive bana. 

Bäcksjö projektet: 

Styrelsen ämnar fortsätta med projektet Bäcksjön och som ett första steg färdigställa en 9 håls slinga. 

Ambitionen är att 9-håls slingan i en förlängning ska utgöra en del av en fullstor 18 håls bana. 

Investeringens storlek maximeras till 9.000:- för 2015. UDGC bör också titta över möjligheten att via 

kommunen få överblivet konstgräs. 

 

Arrangemangtjänster 

För de klubbmedlemmar som ställer upp och arbetar på större arrangemang föreslår styrelsen en 

kompensation i form av Rese- eller Anmälningsbidrag vid tävlingar.  

Det kan betyda att klubben står för anmälningsavgift till Norrlandstourens tävlingar .eller 

motsvarande bidrag till DNT-tävlingar. Ersättningen kan också betalas ut i form av bensinpengar vid 

resor till tävlingar. Bidragets storlek ställs i proportion till arrangemangets storlek. 

 

  



Bilaga 2 

 

 

Verksamhetsberättelse 2014 

Umeå Discgolf Club 

 
Verksamhetsåret 2014-01-01 - 2014-12-31 

Styrelsen 

 
Styrelsen har bestått av  

● Ordförande Henri Perkiö 

● Kassör Roland Nordfelth 

● Ledamot Erik Eriksson 

● Ledamot Johan Eriksson 

● Ledamot Johan Djärv 

● Ledamot Lars Lindström 

● Ledamot Thomas Björkén 

 

Samt suppleanter 

● Emil Bäckström 

● Fredrik Nordfelth 

Övriga förtroendeposter 

 

Valberedningen har bestått av 

● Henrik Söderhäll 

● Jonatan Forsberg 

 

Revisorer 

● Oskar Johansson 

Viktiga händelser under året 

 

Seriespel/Tävlingar 

Vårdiscen spelades med totalt 39 deltagare från slutet av april till slutat av maj på I20.  

Vinnare i respektive klass: Open (Marcus Berglund), Master (Gunnar Johansson), Amatör 

(Petter Jakobsson), Junior (Viktor Nystedt). 



Kvällsdiscen spelades med totalt 67 deltagare från början av juni till slutet av september. 

Vinnare i respektive klass: Open (Peter Berggren), Master (Greger Jansson), Amatör (Petter 

Jakobsson), Junior (Viktor Nystedt), Dam (Nina Hansson).  

Höstdiscen spelades med totalt 38 deltagare från början av oktober till slutet av november. 

Vinnare i respektive klass: Open (Jonatan Forsberg), Master (Fredrik Nilsson), Amatör (Petter 

Jakobsson), Junior (Viktor Nystedt). 

Norrlandstouren 

Sista deltävlingen arrangerades den 13 september i Umeå. Stort deltagarantal från hela 

Norrland med top 3 placeringar i alla klasser av UDGC:are. I totalen kan nämnas förstaplatser 

av Greger Jansson i Master och Johan Eriksson i Motion. Viktor Nystedt vår ende juniorer 

kämpar bra och ligger hela tiden med i topp 3 på tävlingarna och slutade på en 3:e plats i totala 

Juniorklassen. 

KM genomfördes den 9 augusti med totalt 28 deltagare. Vinnare i respektive klass: Open (Nils 

Rittfeldt), Master (Fredrik Nilsson), Amatör (David Södermark), Junior (Viktor Nystedt). 

KM i Par-Golf och KM i längd genomfördes på samma dag. Vinnare här blev i Par-Golfen 

Johan Djärv/Fredrik Nordfelth och i längd Robin Marksén. 

 

Nationella tävlingar 

Klubben deltog med ett lag på Lag-SM 

Klubben representerades på SM av Johan Djärv 

Klubben har representerats på DNT genom Henrik Vännström 

 

Banor 

Korthålsbana i anslutning till nuvarande bana på ängarna startades upp efter ett bidrag från 

kommunen under sen vår med hjälp av lite röjning från Skogstyrelsen. En 7 håls slinga som 

vänder sig mot nybörjare, ungdomar och skolklasser som vill pröva på. Men även rutinerade 

spelare kan gå en avslappnad runda på denna bana som går på delar av den gamla banan 

nedanför skidbacke och förbi kolonilotterna och fårhage. 

Ängarna har på delar av banan underhållits detta år av Fredrik Nilson som gjort ett hedersvärt  

arbete med klippningen. Med hjälp av Skogstyrelsen har spångning skett på delar av banan 

och stubbar har tagits bort på 5-6-7. 

I20 har nyttjats delar av säsongen av UDGC för seriespel och även där har Fredrik Nilsson 

ställt upp med klippare och underhållit banan under säsongen på ett föredömligt sätt. 

Bäcksjön har under året påbörjats som en ny bana en mil nordväst om Umeå. I samarbete med 

Skogstyrelse håller UDGC på att forma en ny discgolfbana i området där det också finns 

badstrand och vandringsstråk. I ett första steg kommer det att under 2015 finnas en kortare 9 

håls slinga med en förhoppning om att korgar ska flyttas ut till området och att dessa hål sedan 

delvis ska ingå i en större komplett 18 håls bana. 

 

Event 

Under året har föreningen hyrt ut discar till privatpersoner, skolor vid ett tiotal tillfällen och 

haft ett större företagsevent. 

Medlemmar  

Vi har under året erbjudit gratis discar till alla betalande medlemmar vilket har utfallit väl med 

en ökad medlemsnivå. Så många medlemmar har vi aldrig varit tidigare. 

Träning 

Träningar har genomförts veckovis av Petter Lindgren, Fredrik Nordfelth och Erik Eriksson i 

syfte att lära ut grundteknik och få nya spelare att pröva på sporten. 



 

Verksamheten i siffror 

 
Under året .. 

● hade UDGC 111 betalda medlemsskap varav 7 juniorer och 3 familjemedlemsskap 

● genomfördes 3 större arrangemang förutom seriespelet 

 

 



Bilaga 3

Inkomster 2014 Totalt

Medlemsavgifter 21400

Aktiviteter 8650

Bag-Tag 1450

Verksamhetsbidrag 20000

Försäljning 30045

Vinst NT Umeå 913

Licenser 9610

92068

Utgifter 2014 Totalt

Discar väskor etc 24362,5

Banan+kontainern 7192,7

Korgar 22225

Tävlingar (SM+KD) 3250

Kontorsmateriel 388

Bag-Tag 1221,2

Övrigt 278

Årsmöte 129

Styrelsemöten 0

Licenser 9610

Årsavgift SFF 750

Årsavgift Nordea 450

69856,4

Resultat 22211,6

Skulder 31 dec 2014

Ej Betalda discar NT-total Latitude sponsring

Överskott NT total 4930

Tidiga Medl. avg för 2015 600

Summa 5530

Balansräkning

Bank in Januari 2014 46766,35

Bank ut December 2014 59657,95

Resultat Bank 12891,6

Skulder Ej betalt 31 Dec -5530

7361,6

Kontanter in 2014 1870

ut 2014 17840

Resultat 15970 Differans

Totalt resultat 2014 + 23331,6 1120



Norrlandstouren Umeå

In ut Resultat

Anmälnings avg 9300

Ansökan tillstånd 700

Tillstånd 613

Presentkort 1414

Priser Pro 4370

Till TN-totalen 840

PDGA avgift C-tier 350

Material 100

9300 8387 913 Till inkomster

Norrlandstouren tot

In Ut

Inbetalt från deltävlingar 4330

Sålda trofeer 600

Kostnad Discar sponsrad av Latitude

Tillhör NT-total Räknas som skuld.

4930 0 Resultat 4930

Uttag Discar Ordinarie X-out Medlem. Licenstyp

Medlemsdiscar enl lista 39 45 SFF 34

Ersättningar 6 4 PDGA-Am 4

PDGA-Pro 20

Sålda X-out 10 111 34 24

Ingen uppgift 14

Discar i Containern 1/1 2015

Lager 69 7

NT-tryck 4


