Styrelseprotokoll Svanskogens Golf, 2021.01.24
Plats: Svanskogens Golfklubb.
Närvarande: Annika Locander, Jan Willner, Ulf Bäcker, Conny Fridlund, 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:


Det kommer att genomföras ett alternativt sätt för årsmötet
Se punkt 7



Förslagna styrelse ledamöter har tillfrågats och samtliga ställer upp.



Verksamhetsplanen är färdig.



Bokslutet är klart



Revisionsberättelsen inkommer under vecka 4 dock senast torsdag.

§4

Rapporter.


Annika rapporterade att 2020 års bokslut är klart.
All handlingar skickas till revisorerna för genomgång.
Åter från revisorerna senast torsdag vecka 4.



Jan föreslog att det skulle utgå rese ersättning till styrelsen vid styrelsemöten.
Mötet beslöt att det kommer att utgå rese ersättning till styrelse ledamöterna i
samband med styrelsemöten samt i samband med arbete på Svanskogen mot
reseräkning. Detta gäller dock inte i samband med städdagar.



På grund av det annorlunda upplägget av årsmötet så kommer några i styrelsen att
köra runt till medlemmarna i närområdet med årsmötes handlingar för att hålla nere
kostnaderna.
Då hela dokument packen väger upp mot 200g så kommer portot att var 48kr/brev.
Mötet beslöt att dessa får en reseersättning på 200kr/person.
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§5

Skrivelser.
Inga skrivelser

§6

Övriga frågor.
Sven-Rune har fått en blankett för ansökan av vindbonus bidrag.
Mötet beslöt att ansöka om följande:
Grus samt en Vägsladd (släpas efter en ATV/bil för att jämna ut vägen) för 45.000kr
Samt ersättning för Gallring och Vass-rens för 15.000kr

§7

Årsmötet.
Årsmötet kommer att genomföras enligt nedan:
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.
Det kommer att bifogas ett brev med förtryckt adress till klubben.
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 som har skrivit under blanketten.
Samtliga namn för styrelseförslaget till 2021 års verksamhet gicks igenom och
fastställdes.
Årsmötes blankett gicks igenom och fastställdes.
Sekreteraren sammanställer årsredovisningen för 2020 och skickar den till tryckeriet.

§8

Nästa möte
Nästa möte är den 21/2 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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