Styrelseprotokoll Svanskogens Golf, 2021.03.28
Plats: Svanskogens Golfklubb.
Närvarande: Annika Locander, Jan Willner, Ulf Bäcker, Conny Fridlund, Sven-Rune Wiker, Bengt
Sjödahl, Agneta Eriksson, Per Funke, Karin Berg
§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 med arbetsförmedlingen är genomfört för anställning av Arne
Alla papper som ska fyllas i och lämnas in är gjort
 Gällande kepsar så har Bengt tagit fram ett förslag på kepsar av återvunnet
material till ett bra pris ca 50kr st + moms
Mötet beslöt att införskaffa 300st kepsar av denna sort

§4

Rapporter.
 Annika rapporterade att ekonomin är god och 97 medlemmar har betalt
medlemsavgift
 Ulf rapporterade att det inte blev något vindbonus bidrag.
 Jan Willner har skänkt nya bord och stolar till klubben till ett värde av 2000kr
Klubben tackar Jan för gåvan.
 Jan kommer även att personligen ta hand om medlemstaggarna för bagbrickan och lämna ut dom mot avprickning på medlemslistan.
 Det har även tagits fram nya skyltar ”Banan Avstängd” då det spelas på banan
fast snö, is och vatten ligger kvar. Det innebär att de skador som uppkommer
inte växer ihop förrän långt fram på sommaren.
 Agneta berättade att sponsor arbetet fortgår och går bra fast det är dom tider
det är. Några har hoppat av men flertalet fortsätter samt en del har tillkommit.
 Det fanns en brandspruta lika som den vi har till ett pris av 6000:Mötet beslöt att köpa denna spruta för 6000: Mötet beslöt att införskaffa nya vattenspridare Ca 15 st
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§5

Skrivelser.
Inga inkomna skrivelser.

§6

Övriga frågor.
Det kommer att införas en ban-status bild på hemsidan
Denna uppdateras minst 1gång i veckan eller när någon skickar ett SMS till Bengt.
Mötet beslöt att vid bokning av banan så är bokad tid = start tid.
Denna regel är på grund av att det har bokats men starten har skett mycket senare.
Den som är ansvarig för bokningen ser till att detta följs och går ut i sista boll
Bokningskostnaden är alltid en greenfee per person som deltar.
Övrigt är via kiosken (Kaffe, korv och dylikt)
Sven-Rune kommer tillsammans med Ted att besöka Ludvika lasarett 1/4-21 för att
diskutera med läkarna om möjligheten för Ted att göra lite rehab på banan.

§7

Nästa möte
Nästa möte är den 25/4 2021, kl 14.00.
Plats: Svanskogens klubblokal

§8

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Bengt Sjödahl
Sekreterare

Ulf Bäcker
Ordförande
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