Styrelseprotokoll Svanskogens Golf, 2021.08.29
Plats: Svanskogens Golfklubb.
Närvarande: Annika Locander, Jan Willner, Ulf Bäcker, Sven-Rune Wiker, Bengt Sjödahl, 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:
 Inköp är nu utförda i rätt affärer.
 Tallkotte sopmaskinen är inköpt och fungerar utmärkt.
 Förslag att införa en avpricknings lista i varje toalett som visar vem och när det
är rengjort. Listan skall tas fram till nästa säsong.
 Bengt fick i uppdrag att ta fram en prisoffert från KSAB Golf på nya
utslagmattor till rangen.
 Buskslyn vid husvagns-parkeringen tas bort kommande vecka.
 Bevattnings-systemet kommer att utökas vid hål 4 på försök.
Då kommer även delar av fairway att vattnas.
Mötet beslöt att Per fick i uppdrag att införskaffa delar till detta för en
kostnad av 6.200kr.
 Framtagandet av offert på flaggor kommer senare pga. missförstånd.
 Korrigering av uppgifter på Google fick Bengt i uppgift att hantera.
 Tidigare möte föreslog att utforska möjligheten med att plantera in gräs karp i
vår ligga damm för att ta bort vass o sjögräs.
Bengt har varit i kontakt med Länsstyrelsen som avrådde detta för farande.
De föreslog mekanisk borttagning i stället.
Bengt tog fram en offert som slutade på 56.000kr vilket var för dyrt.
Mötet beslöt att vi försöker ta bort vass själva med egen utrustning till våren.

§4

Rapporter.
 Annika rapporterade att ekonomin är god.
Det är 224 medlemmar till dags dato.
 Conny jobbar vidare med utläggning av sand och jord.
Problemet är att för tunga maskiner förstör banan.
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 Sven-Rune hade en genomgång gällande Teds rehab på klubben.
Mötet beslöt att Ted fortsätter att komma till klubben under hösten till dess
att Arne slutar för året.
Klubben står för de kostnader som uppkommer i detta fall och försöker att få
tillbaka dessa när de olika myndigheterna har kommit överens
Inga övriga rapporter.

§5

Arbetsmiljö
Det har varit en incident med vår ”Cushman” traktor i samband med avlastning.
Inga skador på personalen mindre skador på fordonet vilka är åtgärdade igen.
En genomgång av utrustningen har genomförts med berörd personal.

§6

Skrivelser
Inga inkomna skrivelser.

§7

Övriga frågor.
Mötet beslöt att jobba för att få in e-mail adresser till alla medlemmar samt
även starta ett nyhetsbrev till nästa säsong direkt till medlemmarna.
Förslag på ett välkomstbrev till nya medlemmar kom fram.
Ett välkomstbrev kommer att tas fram och skickas till nya medlemmar
Poängsystemet med borträknande av de 5 sämsta/icke närvarande
omgångarna kommer att utvärderas under vintern.
Vid en kontroll av nuvarande poängställning sker mycket lite förändringar med
dagen system.
Styrelsen kommer att utvärdera hur vi skall få fler frivilliga att ställa upp på
helgerna.
Förberedande av hål 10 till 12 kommer att påbörjas under hösten.

§8

Nästa möte
Nästa möte är den 3/10 2021, ca kl. 14.00. (efter medlemsgolfen)
Plats: Svanskogens klubblokal

§9

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Bengt Sjödahl

Ulf Bäcker
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Ordförande

Sekreterare
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