Styrelseprotokoll Svanskogens Golf, 2021.01.17
Plats: Svanskogens Golfklubb.
Närvarande: Annika Locander, Jan Willner, Ulf Bäcker, Benny Boström, Sven-Rune Wiker,
Bengt Sjödahl, 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:


VBU kommer till våren och hjälper till med bortforsling av ris och övrigt skräp
efter avverkningen



Avbokningen av Räms för avverkningen är skickad av Jan Willner då vi har
gjort jobbet själva.



Traktor inköpet pågår med att hitta lämpliga objekt.



Anmälan till Försäkringsbolaget för person skadan som inträffade i samband
med avverkningen är utförd



Ett alternativ som kommer att ske om inte Covid-19 reglerna ändras före
årsmötet är följande:
Det skickas ut, till alla medlemmar, alla mötes handlingar samt
styrelsens/valberedningens förslag på alla poster inom klubben.
Medlemmarna får sedan svara, på en blankett som återsändes till klubben,
om de godkänner förslagen eller inte, samt egna namnförslag. Styrelsen
bearbetar dessa och utkommer med en redovisning samt årsmötes protokoll.
All denna information kommer även att införas på hemsidan.
Röstberättiga är endast medlemmar 2020-2021.



Verksamhetsberättelsen är färdig och verksamhetsplanen jobbas det med.



Swish koden är införd på hemsidan för medlems avgiften
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§4

Rapporter.
Annika rapporterade att budgeten för 2021 är klar.
Arbetar med 2020 års bokslut
Det har skickats ett brev till samtliga sponsorer med en God Jul och Gott Nytt
År hälsning.
Sven-Rune har gjort klart handicap revideringen för 2021 och pärmen kommer
att finnas på klubben som vanligt.
Bra jobbat Sven-Rune!
Jan Willner beställer Kepsar via sin kontakt på Hagge

§5

Skrivelser.
Sven-Rune har blivit kontaktad av Ludvika kommun om antalet feriearbetare vi
behöver för 2021. Vi kommer att be om 6st

§6

Övriga frågor.
Inga övriga frågor

§7

Årsmötet.
Val till 2021 års verksamhet gicks igenom
Nästa möte kommer förslaget att fastställas efter kontakter med
samtliga förslagna personer.

§8

Nästa möte
Nästa möte är den 24/1 2021 OBS! kl 12.00.
Plats meddelas senare

§9

Ordförande tackade även för visat intresse och avslutade mötet.

Bengt Sjödahl
Sekreterare

Ulf Bäcker
Ordförande
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