Styrelseprotokoll Svanskogens Golf, 2020.10.18
Plats: Svanskogens Golfklubb.
Närvarande: Annika Locander, Jan Willner, Ulf Bäcker, Benny Boström, Sven-Rune Wiker,
Bengt Sjödahl, Margit Ljungberg, Bosse Andersson, Ingvor Jansson, Kurt Karlsson,
Conny Fridlund

§1

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordning föredrogs och godkändes.

§3

Föregående protokoll föredrogs och godkändes.
Öppna ämnen från förra protokollet:
 Mötet hos arbetsförmedlingen gav att dom tillåter även nästa år (2021)
att anställa personal i kortare tid än 1år.
Kostnaden för klubben 2020 ligger på ca 145.000kr för 2 anställda men att
för 2021 kommer bidragen att minska så kostnaden beräknas öka till
150-155.000kr.
Baserat på tidigare diskussion gällande anställd personal kommer Ulf B och
Jan W att kontakta de medlemmar som har visat intresse för att jobba på
klubben under 2021 och utreda vilka möjligheter vi har.
 Gällande tröjor och kepsar så finns det ett förslag men ytterligare förslag
ska tas fram till nästa möte.
 Kostnaden för att anställa pensionärer är klarlagt enligt bilaga till detta
protokoll

§4

Rapporter.
Annika rapporterade att ekonomin ser mycket god ut.
Vad gäller medlemsavgifterna så ligger vi i stort på budget.
Ansökan om verksamhetsbidrag kommer att lämnas in till Ludvika Kommun
med bifogad Årsredovisning 2019 och Årsmötesprotokollet för 2019
Arnes sjukintyg är inlämnat.
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§5

Skrivelser.
Inga inkomna skrivelser

§6

Övriga frågor.


Conny informerade om att Slaghacken finns tillgänglig för lån men
rekommenderade att vi väntar ett par veckor till då Lupinerna just nu har fyllda
frökapslar som då sprids vid klippning/hackning



Hjärtstartaren tas hand om av Kurt som även ombesörjer att batteri och övrigt
innehåll byts ut då det går ut i Mars 2021



Det diskuterades även hur vi ska aktivera Bror’s Minnesfond
Deltagarna skulle till nästa möte komma med förslag vad vi gör.



Medlemsavgifterna för 2021 diskuterades och följande beslutades:
Senior 1000kr
Spel rätt 600kr, Medlems avg. 200kr, Arbets lån 200kr
Junior 16-20år
Spel rätt 400kr, Medlemsavgift 100kr
Ungdom >16år
Medlemsavgift 200kr
Lånet återbetalas efter deltagande i 2 Arbetsdagar (tot 8tim) under våren
Detta enligt beslut på Årsmötet 2020.03.08
Detta kommer även att föras in på hemsidan som allmän information



Nyckeln till Medlemsgolfen (som ska ligga i plånboken) saknas.
Om sökning inte ger något så ordnar Ulf en ny nyckel.



Tiderna för Herr och Damgolfen på hemsidan under bokade tider skall ändras
till 15.00.



Styrelsen beslöt att införskaffa matjord för max 6000kr

§7

Nästa möte.
Nästa möte är på Svanskogens Golfklubb 6 december 2020 kl 14.00.

§8

Avslutning.
Ordförande tackade även för visat intresse och avslutade mötet.

Bengt Sjödahl

Ulf Bäcker
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Sekreterare

Ordförande
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