
Rosenkälla 2020-03-15 
 
 
Bästa Medlem! 
 
I samband med årsmötet förra året så deklarerade jag att 2019 blir mitt sista år som 
ordförande för Sveriges finaste golfklubb. När jag tillträdde som ordförande för fem år sedan 
så var klubbstyrelsen väsentligt större i antal ledamöter och samarbetet med Ullna Golf AB 
(UGAB) var inte alltid friktionsfritt. Vi har sedan dess kraftigt minskat antalet ledamöter i 
klubbens styrelse till tre plus en suppleant och samtliga ledamöter har varit adjungerade på 
UGAB:s styrelsemöten. Denna förändring har lett till ett avsevärt bättre arbetsklimat och 
transparens styrelserna emellan och idag upplever jag att vi är en enad grupp med en 
gemensam målsättning för Ullna. Vi är alla överens om att vi vill verka för att skapa den bästa 
tänkbara upplevelsen för medlemmar och gäster på en bana med oöverträffad kvalité och 
design, hög tillgänglighet samt med mat och service i världsklass.  
 
Jag tror nu dock att tiden är mogen att ta nästa steg för att ytterligare effektivisera 
styrelsearbetet genom att slå samman de båda styrelserna till en styrelse och ansöka om att 
ansluta UGAB till SGF via ett s.k. A1-avtal. Initiativet till denna tanke kommer från oss som 
sitter i styrelsen för UGC. Det finns idag drygt 40 s.k. A1:or i Sverige där flertalet av banorna 
har liknande ambitioner som Ullna t.ex. Bro Hof Slott GC, PGA National Sweden, Hills Golf 
Club och Vallda G&CC.  
 
I de bifogade handlingarna så finner du mer uttömmande information om varför vi tycker det 
är rätt väg för Ullna att ansöka om en A1-anslutning. Med undantag att vi föreslår att ändra 
klubbens namn till Ullna Golf and Country Club (en baksida med A1-anslutningen är att vi 
inte kan behålla ”golf club” ensamt i namnet) så är jag helt övertygad om att du som medlem 
inte kommer att uppleva några negativa förändringar utan ”klubben” kommer att drivas precis 
på samma sätt som tidigare med ett fullspäckat tävlingsprogram, medlemsaktiviteter, etc. 
Ullnas GC:s ansvarsområde har varit sporten golf och innefattat tävlingar, juniorverksamhet, 
hcp, regler, etc. och vi är helt övertygade om att dessa frågor kan hanteras av vår duktiga 
personal. 
 
Avslutningsvis, efter att ha bollat förslaget med några medlemmar så verkar vissa ha tolkat 
förändringen som att den skulle öka A-units inverkan på verksamheten, vilket inte stämmer 
utan bygger på en missuppfattning. A-, B- och C-units styrkeförhållande vad gäller rösträtt i 
UGAB är oförändrad, men eftersom vi vet att det finns en oro (även om den enligt mig är helt 
obefogad!) att A-units kommer att få ett utökat inflytande så föreslår vi att utöka antalet 
styrelseledamöter i UGAB som väljs av B-units från en ledamot plus en suppleant till två 
ledamöter och en suppleant. Jag och övriga ledamöter i UGC:s styrelse står bakom detta 
initiativ till 100 % eftersom vi tror att det kommer att ytterligare underlätta och effektivisera 
styrelsearbetet i Ullna samt skapa en tydligare organisation gentemot medlemmarna. Om du 
efter att ha studerat bifogat material fortfarande har frågor eller känner dig tveksam till 
förändringen tveka inte att höra av dig till mig per telefon eller mail. I annat fall så kommer vi 
att i detalj förklara förändringen i samband med årsmötet den 27 april kl. 19:00 i klubbhuset. 
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