
 

 

 

 

 

STYRELSEPROTOKOLL SVANSKOGENS GOLF, 22.06.01 

 

Plats: Svanskogens klubblokal. 

 

Närvarande: Ulf Bäcker, Jan Willner, Agneta Eriksson, Per Funke, Annika Locander, 

Karin Berg, Sven-Rune Wiker. 

 

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat och till sekreterare för mötet valdes          

Sven-Rune Wiker. 

 

§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll 2022.03.27 föredrogs och godkändes. 

 Kvarstående punkter. 

- Utläggning av jord och sand på 6:ans fairway ej utfört. Ny kontakt tas med 

aktuell entreprenör. Conny Fridlund ansvarar. 

- Dika ur diket vid 1:an och 9:an ej utfört. Jan Willner ansvarar. 

- Bilköp Cheva Pickup klart. 

- Generator till brandsprutan ej utförd. Reinholdsson ansvarar. 

- Instruktion för tävlingsledare uppdateras och införs i tävlingspärmarna. 

Sven-Rune Wiker ansvarar. Läggs även ut på hemsidan. 

- Helgfunktionärslista kompletteras och läggs ut på hemsidan och anslås i 

klubblokalen. Ulf Bäcker och Jan Willner ansvarar. 

- Utslagsmatta. Inköpt provmatta används ej då vi erhållit mattor från Hagge. 

Jan Willner. 

- Välkomstbrev. Karin Berg tar fram förslag till nästa möte. 

 



§ 4 Rapporter 

- Ekonomi. Annika Locander rapporterade att ekonomin är god och 127 

medlemmar har betalt medlemsavgiften. 

- Familjedagen i Folkets Park. Ulf Bäcker höll i klubbens aktiviteter. 43 barn 

och 12 vuxna provade att slå några golfbollar och intresset var stort för vår 

verksamhet, 

- Ingen utdelning på årets Vindbonus. 

- Sponsortävling planeras senare i sommar. Agnets Eriksson ansvarar. 

                                                                                                                            forts 

§ 5 Arbetsmiljö. Förslag på ansvarsområde fastställs och införs i 

Arbetsmiljöpärmen, Ulf Bäcker ansvarar. 

 Incidenter 1 st 

 Olyckor      0 st 

 

§ 6 Skrivelser. 

- Mail från VBAB angående sopsortering. 

- Mail angående Vindbonus, avslag. 

 

§ 7 Övriga frågor. 

- 14/6 hålls ett möte i Cassels angående utvinning av apatit ur sandmagasinet 

Jan Matts i Grängesberg. Kan påverka vår golfbana i en förlängning. Ulf 

Bäcker närvarar och bevakar våra intressen. 

- Jan Willner tar kontakt med Stora Enso för att diskutera vårt arrende-

kontrakt som går ut 2025. 

- Sveriges Geologiska Undersökningar har tagit prover på ”vår slig”. Svar 

kommer i februari 2023. 

- Ett förtydligande på deltagande i A- och B-klass kommer att tas fram. Sven-

Rune Wiker ansvarar. 

- Då ett stort antal tävlingstillfällen gått förlorade kommer frågan att tas upp 

senare om tävlingssäsongen ska förlängas i höst. 

- Att införa Wifi på Svanskogen är ej aktuellt p.g.a. konstnaden. 

- IFK Grängesberg Skidsektion har för avsikt att anlägga en snökanon-

anläggning på Grotfallet. De har ställt en fråga om att få vatten från vår 

tjärn och anlägga en gemensam pumpanläggning. Vi önskar besked från 

skidsektionen vilka vattenvolymer det handlar om och hur stor volym  

tjärnen innehåller. Sven-Rune Wiker ansvarar. 

- Medlemsavgifter. I samband med kallelse till årsmötet bifogas en 

uppmaning att betala medlemsavgifter före ett bestämt datum. 



 

§ 8 Nästa möte 22.07.03, kl 14.00, i klubbstugan. 

 

§ 9 Avslutning. Ordförande förklarade mötet avslutat.   

 

 

 

Sven-Rune Wiker   Ulf Bäcker 

Mötes sekreterare   Ordförande 


