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 Styrelseprotokoll Svanskogens Golf, 2022-03-27
             
 
 
Plats: Svanskogens klubblokal 
 
Närvarande:  
         Styrelsen: Annika Locander, Jan Willner, Per Funke, Karin Berg, Agneta Eriksson 
                           Sven-Rune Wiker, Ulf Bäcker, Bengt Sjödahl 
 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
§ 2 Dagordning föredrogs och godkändes. 
 
§ 3 Föregående protokoll föredrogs och godkändes. 
    Öppna ämnen från föregående protokoll: 

- Utläggning av sand och jord på 6:an.  
  Kvarstår då det är brist på sand samt att det som finns inte är tinat än.    

 
- Dika ur diket vi 1:ans hål.  

Kommer att ske då tjälen släpper. Gräv killen håller koll på när det går 
 

- Bilköp Cheva Pickup 
Mötet beslöt att införskaffa bilen till ca 20.000kr. 
 

- Generator montering på brandsprutan. 
Kommer att ske innan säsongs start Delar är införskaffade. 
 

- Kommande arbetsmiljö kontrollen. Är kontakt etablerat? 
Ulf Bäcker har tagit kontakt samt ansvarar för att det kommer att ske 
under våren. 
 

- Spelschema saknas för +55 till hemsidan. 
Kontakt tas med Bosse och Håkan och skickas till Bengt 
 

- Tävlingsledare instruktion för 2022 till Hemsidan 
Kopierar samma som för 2021 samt införes på hemsidan av Bengt 
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- Helgfunktionärslistan till hemsidan saknas. 

Kommer att tas fram i samband med första tävlingsomgången.  
Ulf och Jan ansvariga. 
 

- Range utslagsmatta 
Bengt ansvarar för att det inköps en utslagsmatta till rangen. 
 

- Välkomstbrev till nya och gamla medlemmar 
Ulf och Jan tar fram ett förslag till nästa möte 
 

- Städning av toaletten 
Införs på Arnes arbetslista/beskrivning. 
 

- Grängesbergs Förenings Folder 
Mötet beslöt att vara med i år igen för ca 500kr 
 

 
§ 4 Rapporter. 

Ekonomi. Annica L rapporterar att ekonomin är god samt 47medlemmar som 
har betalt. 

 Annica har även förhandlat ner SWISH kostnaden till 1kr per gjord SWISH 
inbetalning. (Var tidigare 2kr)  

  
 1/4 skall det skickas in ett anställningsavtal för Arne. 

Ulf ansvarar för detta 
 
Det kommer att tas kontakt med arrendatorn för vad som gäller efter 2025 
samt eventuell ersättning för vägunderhåll.  
Jan W tar kontakt. 
 
Ersättningen för resor till möten och arbetsveckor kommer att ökas. 

 
§ 5 Arbetsmiljö. 
 Förslag på ansvars område för Svanskogens Golfklubb antogs. 
 Kommer att sättas in i Arbetsmiljöpärmen 
  

Incidenter  0st 
 Olyckor  0st 
 

 
§ 6 Skrivelser 

Inga inkomna skrivelser 
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§ 7 Övriga frågor 

Förslag på nytt scorekort antogs. Det nya kortet innehåller även en incident 
rapporterings del speciellt för våra greenfee gäster men även för medlemmar 
vid tävling och övrigt spel. 
Bengt sänder originalet till Lennart Norberg. 
 
Sven-Rune har ordnat med sophämtning under året med start från mitten av 

april. 
 
41st anmälda för resan till Breviken. Betalnig till Jan willner via SWISH eller 

personligen. Se även hemsidan där mer information kommer 
 
§ 8 Nästa styrelsemöte. 
 Nästa möte är den 24 April kl. 14.00 i Klubb lokalen 
    
§9 Avslutning. 

Ordförande avslutade mötet 
 
      
 

 Bengt Sjödahl   Ulf Backer 
 Sekreterare   Ordförande 
 


