Styrelseprotokoll Svanskogens Golf, 2021.05.30
Plats: Svanskogens Golfklubb.
Närvarande: Annika Locander, Jan Willner, Ulf Bäcker, Conny Fridlund, Sven-Rune Wiker, Bengt
Sjödahl, Agneta Eriksson, 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:
 Sponsorjobbet för året har gått bra och de sista fakturorna är ute
 Kepsarna är levererade och kostar 165kr/st till medlemmar och övriga
 Försäkringskassan har medgivit 25% ersättning till Ted för rehab hos oss.
Ted får färdtjänst varje dag och jobbar mellan 08.00 och 10.00.
Detta gäller mellan 26/5 till 24/7 då en ny utvärdering skall
Allt ansvar ligger på rehab.
 Ulf har lämnat in en rapport till Visit Dalarna på hur många utom-socknens
som har varit på besök hos oss. I fjol var det 340st
 Boknings regler har införts på hemsidan
 Det blir bara 5 sommarjobbare i sommar med start v24
 Husbil/Husvagns parkeringen är nästan klar. Något träd till som skall fällas.
 Kvarvarande virke sågas upp till ved

§4

Rapporter.
 Annika rapporterade att ekonomin är god och 170 medlemmar har betalt
medlemsavgift, vilket är lite mindre än ifjol samma tid.
Vi har ett problem med att kiosk intäkterna inte stämmer med budget och
jämför med ifjol.
Detta innebär att uppföljningen av vad som handlas måste bli noggrannare
Allt som förbrukas måste betalas. T.ex. kaffe före tävling är inte gratis utan
kostar 10kr per kopp. Kaffe o korv efter tävling skall vara föranmäld vid
tävlings anmälan. Ibland så måste vi slänga korv bara för att vi inte vet hur
många som vill ha.
I fortsättningen så är det bara stugvärdarna som får öppna efter tävlingen så
dom har möjlighet att kontrollera alla inköp.
Redovisningen av inköp måste bli bättre
Inga övriga rapporter.
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§5

Skrivelser.
Inga inkomna skrivelser.

§6

Övriga frågor.
Arbetsmiljö frågor måste komma upp som en egen punkt i fortsättningen.
Vi måste bli bättre på att rapportera arbetsmiljöfrågor samt redovisa förebyggande
åtgärder
I fall det händer något och vi inte har en uppföljning så kan straffet bli väldigt dyrt
Från 1 juni så kommer krattorna tillbaka i bunkrarna samt att vi får lyfta på flaggan
igen. Detta enligt FHM,s regler
Mötet beslöt att köpa in nya markerings plattor till banan.
Bengt fick i uppdrag att genomföra detta
Bengt skall även kontrollera eventuell kostnad att bta mattor till utslagsplattorna på
rangen 7st plattor och några med både vänster och höger utslag.
Toaletterna måste kontrolleras minst 3ggr i veckan

§7

Nästa möte
Nästa möte är den 4/7 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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