Styrelseprotokoll Svanskogens Golf, 2021.04.25
Plats: Svanskogens Golfklubb.
Närvarande: Annika Locander, Jan Willner, Ulf Bäcker, Conny Fridlund, Sven-Rune Wiker, Bengt
Sjödahl, Agneta Eriksson, Per Funke
§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:
 Sponsor jobbet har gått bra och vi ligger nära budget på 90.000
 Kepsar är beställda och förväntas levereras inom kort
 Dom nya ”Banan Avstängd” skyltarna fungerar och respekteras bra
 Brandsprutan är inköp och levererad. Vi har nu 2st. Så en i backup.
 Vattenspridarna är inköpta och levererade
 Ted tillsammans med rehab personal (2st) var på besök för att se vad Ted kan
göra på klubben som rehab. Ted provade att köra åkgräsklipparen vilket
fungerade bra.
Avstämning med beslut hos försäkringskassan kommer att ske den 28/4-21
Det har till rehab poängterats att klubben inte kommer att ta ansvar för Ted
om något skulle hända samt inte heller stå för resor till o från klubben.
Detta ansvaret ligger på rehab.

§4

Rapporter.
 Annika rapporterade att ekonomin är god och 120 medlemmar har betalt
medlemsavgift, vilket är lite mindre än ifjol samma tid.
 Ulf rapporterade att Visit Dalarna är intresserade av att vet hur många turister
vi hade ifjol då besöks antalet var högt ifjol i Grängesbergs området.
Ulf går igenom greenfee boken och lämnar uppgifterna till Visit Dalarna.
 Ulf har pratat med en geolog om intresset av sligen som banan ligger på.
För närvarande finns inget intresse av området från något företag.
 +55 har många 2manna tävlingar (11 av 23) vilket styrelsen tycke var väl
många. Lagom är 5-6 st. Kontakt tas med ansvariga för korrigering.

Sida 1 av 2

 Sven-Rune har tagit fram boknings regler. Dessa kommer att införas på
hemsidan av Bengt. Ansvarig för bokningar är Benny.
 Sven-Rune meddelade att han inte hade fått några intresse anmälningar
gällande ferie arbetare. Kontaktade kommunen. Det kom genast 20st
intressenter. 5st är kontaktade och anmälda för kiosk och ban arbete.
Vi saknar 1st till ban arbete v30-32 (Period 3)
 Sven-Rune meddelade att Arne har blåst av all sand som var på greenerna.
Alla greener och tee är gödslade.
Vattenpumpen är på service. Mindre korrigering för att underlätta start när
den är varm.
Bryggan för pumpen är under uppbyggnad/renovering
Samtliga soptunnor och bänkar är utkörda
Gången mellan hål 8 green och hål 2 tee är pålagd med material så vi slipper
att gå i vatten o lera till sommaren
 Mötet beslöt att ställa in samtliga tävlingar till den 5/5-21 då greenerna inte är
i sådant skick att det går att spela på dom. Första tävling blir +55 golf 6/5-21.
Detta under förutsättning att greenerna är spelbara.
Bengt för in detta på hemsidan
 Då det inte blir medlemsgolf den 2 maj så blir det städ dagar den 1 och 2 maj
mellan kl 10.00 och 14.00. Bengt för in detta på hemsidan
 Mötet beslöt att KM blir den 14 augusti. Detta krockar inte med Hagge KM
§5

Skrivelser.
Inga inkomna skrivelser.

§6

Övriga frågor.
Mötet beslöt att förbereda en husvagn/husbils parkering på vänster sida av vägen när
man åker till klubben. Det blir mellan kurvan hål 9 tee och sponsorväggen

§7

Nästa möte
Nästa möte är den 30/5 2021, ca kl 14.00. (efter medlemsgolfen)
Plats: Svanskogens klubblokal

§8

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Bengt Sjödahl
Sekreterare

Ulf Bäcker
Ordförande
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