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Styrelseprotokoll Svanskogens Golf, 2021.11.28
Plats: Svanskogens klubblokal
Närvarande:
Styrelsen: Annika Locander, Ulf Bäcker, Jan Willner, Per Funke, Conny Fridlund,
Sven-Rune Wiker
§1

Ordförande Ulf Bäcker hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Som sekreterare för mötet valdes Sven-Rune Wiker.

§2

Dagordning föredrogs och godkändes.

§3

Föregående protokoll föredrogs och godkändes.
Öppna ämnen från föregående protokoll:
- Inköp av Blå utslagsmatta kvarstår.
- Medlemmars e-mailadresser är upprättade så långt det varit möjligt.
- Arbetet med ”välkomstbrev” fortsätter under våren.
- Arbetet med helgfunktionärer fortsätter.
- Utläggning av sand och jord på 6:an, bevakas av Conny F.
- Skyddsnät mellan tee´n kvarstår.
- Skylt vi 1:ans tee avseende utslag när det finns personer på 9:ans green
kvarstår.

§4

Ekonomi. Annica L rapporterar att ekonomin är god och under kontroll.

§5

Arbetsmiljö.
Tillbud rapporterat vid oaktsam backning i samband med tömning av
trehjulings flak.
Noterat i arbetsmiljöpärmen.

§6

Rapporter.
- Slangar och kopplingar är utlagda för att bevattna 4:ans fairway till våren.
- Förbättring runt 5:ans green pågår.

§7

Skrivelser.
- Skrivelse från Länsstyrelsen angående ”Biologisk mångfald på golfbanor”.
Mötet enigt om att det inte föranledde någon åtgärd på Svanskogen.
Finns tillgänglig i klubbstugan.
- Erbjudande att åtgärda bunkar från privat firma, PRO-bunker. Mötet
avslog.

§8

Övriga frågor.
- Försök görs till våren att gjuta igen de stora hålen i vägen.
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Medlemsavgifter och greenfee diskuterades. Förslag kommer vid nästa
styrelsemöte.
Årsmötet bestämdes till 22.02.27.
Jan W kollar med Disponentparken.
Tid och plats beslutas vid nästa styrelsemöte.
Förberedelser för nytt utedass vid 6:an.
Sven-Rune W och Sune B ansvariga.
Lucia-golf 21.12.13 med efterföljande jultallrik på Go-Carten.
Anmälan till Benny B före 21.12.09. 30 platser reserverad. Kostnad 175:inklusive dricka.
Texten på greenflaggorna har på nytt flagat av.
Sven-Rune W kontaktar Benny B.
Jan W och Per F bygger om i köket under vintern.
Inför kommande säsong avsäger sig Sven-Rune Wiker ansvaret för:
Kontakter med Arbetsförmedlingen.
Feriearbetarna.

§9

Nästa möte.
2021.12.19, kl 14.00 i klubblokalen om möjlighet finns, i annat fall kommer
meddelande på hemsidan.

§ 10

Avslutning.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Sven-Rune Wiker
Sekreterare

Ulf Bäcker
Ordförande

