Styrelseprotokoll Svanskogens Golf, 2021.08.01
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:
 Iden med att bara ansvarig för stugan skulle öppna vid tävling fungerar inte.
 Toalett kontrollen fungerar inte, Det skall utföras av ferie arbetarna eller
under helgerna stugvärdarna. Det krävs en uppryckning.
 Det har skett inköp på olika varuhus. Inköp skall göras på ICA eller COOP i
Grängesberg då dessa sponsrar klubben. Ulf kontaktar inköparen om detta.
 De inköpta markerings-plattor är utplacerade på banan.
 Bengt har tittat på nya utslagsmattor till rangen.
Dom var väldigt dyra. Jan W skulle se om Hagge hade några som vi kunde
köpa/få.

§4

Rapporter.
 Annika rapporterade att ekonomin är god.
Det är 221 medlemmar vilket är ca 50 medlemmar färre än i fjol vid samma
tid.
Mötet beslöt att sänka priset på kepsarna till 99kr/st
Det har utprovats en sopmaskin för tall kottar
Mötet beslöt att införskaffa denna sopmaskin för ca 4000kr
Vi har stora problem med våra helg funktionärer
Man är uppsatt på listan men när det är dags så vägrar man att ställa upp.
Det är lite dåligt då det gäller i stort sett 10tim per år som är stöd för klubben.
Det måste bli en bättring.
Inga övriga rapporter.
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§5

Arbetsmiljö
Det var den 21/6 ett sjukdomsfall på klubben med en av våra medlemmar men det
gick bra och vederbörande är vid full vigör igen.
Kom då fram att det saknades en filt.
Agneta Eriksson har nu skänkt en filt till klubben.

§6

Skrivelser
Inga inkomna skrivelser.

§7

Övriga frågor.
Mötet beslöt att från 1/9 så är det halv medlemsavgift
Mötet beslöt att vid par-golfen så är deltagare som inte är medlemmar i Svanskogens
Golfklubb skyldig att betala greenfee.
Detta då par-golfen endast är för medlemmar.
Busk-slyn som är vid husvagns parkering måste tas bort.
Det uppkom förslag på att gör avgreningar på bevattning systemet för att kunna
bevattna även fairway
Mötet gav Per i uppdrag att se över kostnader samt möjligheter.
Mötet beslöt at inköpa ca 16ton sand till fairways och greener till en kostnad av ca
10000kr
Mötet beslöt att ge 10st kepsar till prisbordet för Tok-Golfen.
Ulf fick i uppdrag att ta fram pris på en ”Svanskogen” flagga.
Bengt fick i uppdrag att se om det går att ändra uppgifter på Google som är fel.
Vid sökning på Svanskogens Golfklubb så kommer adressen till förra Ordförande upp
och inte nuvarande adress samt en del andra fel.
Mötet tog beslut att betala Teds färdtjänsts kostnad så han har möjlighet att fortsätt
komma ut och hjälpa till med klippning.
Det kom upp förslag om att göra om i köket för att minska på springet som är i
samband med tävlingar.
Mötet beslöt att ersätta Bosse Andersson för sina insatser som stugvärd då det ibland
saknas stugvärdar
Förslag på att göra en insats för att minska igenväxningen av lilla dammen framför
9ans Tee.
Bengt fick i uppdrag att ta fram en lösning på problemet.
Förslag om att ersätta plåtförrådet mellan Hål 3 och 4 med en 20ft Container
Bengt fick i uppdrag att ta fram en kostnad för detta.
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§8

Nästa möte
Nästa möte är den 29/8 2021, ca kl. 14.00. (efter medlemsgolfen)
Plats: Svanskogens klubblokal

§9

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Bengt Sjödahl
Sekreterare

Ulf Bäcker
Ordförande
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