Styrelseprotokoll Svanskogens Golf, 2021.10.03
Plats: Svanskogens Golfklubb.
Närvarande: Annika Locander, Jan Willner, Ulf Bäcker, Sven-Rune Wiker, Bengt Sjödahl, Per Funke,
Conny Fridlund, 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:
 Mötet beslöt att köpa in 1st Blå utslagsmatta till Rangen.
Det räcker till 6st utslags platser.
 Buskslyn vid husvagns-parkeringen är borttaget till hälften.
 Delar för bevattningen är inköpta och kommer under hösten.
 Flagga och Små flaggor inköpta för 5000kr.
 Korrigering av uppgifter på Google är utfört till viss del Arbetet fortsätter.
 Nästan alla medlemmars e-mail är upprättade i medlemslistan.
 Arbetet med att ta fram ett välkomst brev fortsätter.
 Bättre information på hemsidan att ge alla uppgifter när man blir medlem via
swish. Idag betalas det bara och vår kassör måste ringa för att få alla uppgifter.
 Arbetet med att få fler att ställa upp på helgerna fortsätter
 Ska även sätta upp en ”trottoar pratare” utanför klubbstugan när den är
öppen för att informera att det finns kaffe och annat för försäljning.

§4

Rapporter.
 Annika rapporterade att ekonomin är god.
Det är 226 medlemmar till dags dato.
 Conny jobbar vidare med utläggning av sand och jord.
Har fått kontakt med en person som kan hjälpa till med utläggning..
 Ulf Rapporterade att herrgolfen har gått bra under året
 Agneta rapporterade samma sak för dam golfen
Inga övriga rapporter.
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§5

Arbetsmiljö
Arbetsmiljö listor över incidenter för personalen har fungerat hyfsat
Det bör bli bättre
Saknar incident rapportering från spelare ute på banan.
Förslag på möjlig kolumn på score kortet ska tas fram till nästa möte.

§6

Skrivelser
Inga inkomna skrivelser.

§7

Övriga frågor.
Mötet beslöt att en Eagle skall räknas som 2 birdies.
Mötet beslöt att det inte delas ut några ”Flit poäng” vid inställd tävling
Arnes sista dag för året är den 27/10 därefter tar han ut sin semester.
Styrelsen beslöt att alla som har jobbat sina veckor kommer att bjudas ut
gemensamt på lite mat.
Skyddsnäten mellan tee’n skall ses över samt att skylten att inte slå ut när det
är folk på 9ans green flyttas närmare 1.ans tee.
Styrelsen beslöt att inte ha en avslutnings fest i höst utan ha en start upp fest
till våren istället då vi inte vet vad rådande pandemi medför i höst.

§8

Nästa möte
Nästa möte är den 21/11 2021, ca kl. 14.00.
Plats: Svanskogens klubblokal om möjligt Vid snö så meddelas alternativ plats

§9

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Bengt Sjödahl
Sekreterare

Ulf Bäcker
Ordförande
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