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Styrelseprotokoll Svanskogens Golf, 2022-01-16
Plats: Svanskogens klubblokal
Närvarande:
Styrelsen: Annika Locander, Jan Willner, Per Funke, Conny Fridlund,
Sven-Rune Wiker, Agneta Eriksson, Bengt Sjödahl
§1

Vice ordförande Jan Willner hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§2

Dagordning föredrogs och godkändes.

§3

Föregående protokoll föredrogs och godkändes.

§4

Rapporter:
Ekonomi. Annica L rapporterar att ekonomin är god och under kontroll.
Kommer att kontakta Lennart för bokslutet




Sven-Rune rapporterade att han hade fått ett mail från Ludvika kommun
gällande ferie arbetarna under 2021. Han vidarebefordrar det till Ulf Bäcker.



Det finns intresse i Grängesberg gällande hur mycket aktivitet vi har.
Vi sammanställer en rapport



Conny rapporterade att han pratat med Anders gällande sandning av banan.
Det kommer att ske med en dumper under vintern och främst hål 6.
Det kommer att gå åt ca 75kbm för hål 6
Conny fortsätter jobbet med sandning av banan.



Jan har kontakt med en grävare som kan dika ur diket vid hål 1



Kostnaden för reparationen av vattenpumpen har utretts av Conny och
Reinholdsson
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Det genomfördes en genomgång av budgeten för 2022 och följande förslag
kom fram:
En höjning av greenfee Senior 180kr, Junior 100kr, Ungdom 20kr
Styrelsen beslöt att genomföra detta
Mötet beslöt även diverse höjningar i kiosken.

§5

Arbetsmiljö.
Inga incidenter att rapportera.

§6

Skrivelser.
Det kommer att ske en Mat och Livsmedels kontroll under året.

§7

Årsmötet 2022.
Inbjudan gicks igenom och godkändes, Blir införd på hemsidan




Styrelsens förslag på ny medlemsavgift fr.o.m. 2023:
1200kr, Den är uppdelad enligt följande
Medlemsavgift 200kr, Spelrätt 600kr och Arbetslån på 400kr



Verksamhetsberättelsen 2021 gicks igenom och godkändes

§8

Övriga frågor.


Det är lite oklart med vad som gäller mellan klass A och B
Texten i pärmar och hemsidan kommer att uppdateras
I stort gäller att vem som helst får spela i Klass A men max handicap slag är 11.



Agneta kommer att göra en samanställning om vem som tar hand om vem
gällande sponsorerna

§9

Nästa möte.
2022.02.20, kl 14.00 i klubblokalen om möjlighet finns, i annat fall kommer
det att meddelas på hemsidan.

§ 10

Avslutning.
Vice ordförande Jan Willner tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

Bengt Södahl
Sekreterare

Jan Willner
Vice ordförande

