Styrelseprotokoll Svanskogens Golf, 2020.12.06
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

§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:
 Efter att Arbetsförmedlingen återigen har ändrat sig och nu ger bidrag så är
personal frågan framflyttad till våren då det åter skall tas kontakt med
arbetsförmedlingen. Det är även osäkert vilka det blir då Ted har blivit dålig
igen så beslut tas i vår
 Gällande tröjor och kepsar så finns det ett förslag med ett utpris på 300kr
för en keps Utformning samma som Hagge GKs kepsar.
Ytterligare förslag ska tas fram till våren.
 Kurt ansvarar för att Hjärtstartaren är kontrollerad och åtgärdad
(batteribyte) innan säsongs start
 Förslag på aktivering av Brors Minnesfond:
Kontakta VBU samt mellanstadiet skolan i Grängesberg för eventuellt
förlägga en friluftsdag på Svanskogens Golfklubb med prova på golf.
Mötet beslöt att Ulf pratar med mellanstadiet,
Sven-Rune o Benny pratar med VBU.
 Den saknade nyckeln till medlemsgolfens kassaplånbok är återfunnen.
 Matjorden är inte levererad utan kommer till våren
 En extra eloge till Per-Åke Larsson som på eget initiativ kommer upp till
klubben och hjälper till.
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§4

Rapporter.
Annika rapporterade att ekonomin ser mycket god ut.
Budgeten för 2020 går ihop med ett plus tack vare många greenfee gäster
samt lägre omkostnader än väntat.
Vad som vi måste förbättras är uppföljningen på beställda varor kontra vad
fakturorna säger
Budget arbetet är påbörjat med ett utkast framme.
Arbetsgruppen
Arbetsgruppen som jobbar på banan träffas i fortsättningen på Måndagar.
Mötet beslöt att Sven-Rune pratar med VBU om möjligheten att dom tar hand
om det som blir kvar efter avverkningen (Ris o dylikt skräp)
Mötet beslöt att Jan pratar med Rens om att avboka det tänkta avverknings
arbetet som har blivit framflyttat flertal gånger och som nu verkar utföras av
arbetsgruppen i stället.

§5

Skrivelser.
Inga inkomna skrivelser

§6

Övriga frågor.


Traktor frågan kvarstår då den tänkta traktorn var såld.
Berörda personer fortsätter att leta efter lämpligt objekt.



Det var en incident under fällning av ett träd där en person fick delar av det
över sig med besök på akuten som resultat. Återhämtningen fortskrider bra.
Ansökan till försäkringsbolaget kommer att lämnas in.



Google har fortfarande inte ändrat på informationen när man söker på
Svanskogens Golfklubb. Bengt lämnar för fjärde gången in en korrigerings
anmälan till Google.



Mötet beslöt att årsmötet kommer att bli den 28 februari 2021 Kl. 14.00
I vilken form samt var kommer att informeras om längre fram då Covid-19
reglerna förbjuder samlingar med mer än 8 personer.
Sven-Rune tar fram ett årsmötes inbjudan.



Förslag på nya personer i styrelsen och som funktionärer tas upp på nästa
styrelse möte.
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+55 Golfen kommer under 2021 att starta kl. 11.00 fortsättningsvis.



Sven-Rune påbörjar arbetet med att skriva verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan.



Bengt lägger in en Swish kod på hemsidan för medlemsavgiften.

§7

Nästa möte.
Nästa möte är den 17/1 2021 kl 14.00.
Plats meddelas senare

§8

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

Bengt Sjödahl
Sekreterare

Ulf Bäcker
Ordförande
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