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Styrelseprotokoll Svanskogens Golf, 2022-02-20
Plats: Svanskogens klubblokal
Närvarande:
Styrelsen: Annika Locander, Jan Willner, Per Funke, Conny Fridlund,
Karin Berg, Agneta Eriksson, Ulf Bäcker, Bengt Sjödahl
§1

Ordförande Ulf Bäcker 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 för att vara så tidigt på
året. Ett tjugotal medlemmar har betalt medlems avgiften.



§5



Rapporten till Ludvika kommun om feriearbetet 2021 är inlämnat.
Det är nya turer hur man ansöker om ferie arbetare. Man måste i detalj ange
om vad man vill ha.



Spelschemat för Herr o Damgolfen är klara och kommer att föras in på
hemsidan.



Samtliga medlemmar som ställde upp i våra arbetsveckor ställer upp
i år med. En stor eloge för det. Betyder mycket för klubben och banan.
En detaljerad plan för arbetsgrupperna kommer att tas fram.
Tas fram av Jan W och Per F.
Arbetsmiljö.
Sedan föregående möte 2022-01-16:
Tillbud
0
Olyckor
0
Riskanalys och handlingsplan: Tas fram i April tillsammans med personalen

§6

Skrivelser.
Kommunal Ludvika vill komma och göra en Arbetsmiljö kontroll under våren.
Ulf B och Conny F hanterar detta

§7

Årsmötet 2022.
Inbjudan är införd på hemsidan



Alla handlingar finns framme o klara


§8

Inga motioner har inkommit till styrelsen

Övriga frågor.


Reinholdsson har en Cheva Pickup som klubben eventuellt ska köpa.
Conny F ansvarar för detta



Det kommer att monteras en generator på brandsprutan.
På så vis kommer den att ladda batteriet i stället för att montera ur batteriet o
ladda det i verkstads boden.



Conny Fridlund hade en genomgång gällande Arbetsmiljön på
Svanskogens Golfbana. Speciellt vad gäller ansvar och krav på inrapportering

§9

Nästa möte.
Årsmötet 2022-02-27 kl14.00 med efterföljande konstituerade styrelse möte.

§ 10

Avslutning.
Vice ordförande Ulf Bäcker tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

Bengt Södahl
Sekreterare

Ulf Bäcker
Ordförande

