STYRELSEPROTOKOLL SVANSKOGENS GOLF, 22-07-03
Plats: Svanskogens klubblokal.

Närvarande: Ulf Bäcker, Jan Willner, Agneta Eriksson, Per Funke, Annika Locander,
Karin Berg, Sven-Rune Wiker, Conny Fridlund, Bengt Sjödahl

§1

Ordförande förklarade mötet öppnat

§2

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§3

Föregående protokoll 2022.06.01 föredrogs och godkändes.
Kvarstående punkter.
-

Utläggning av jord och sand på 6:ans fairway ej utfört. Nu har vi kommit för
långt in på säsongen så vi väntar till hösten med sand o jord,
Dika ur diket vid 1:an och 9:an är klart men bra resultat.
Generator till brandsprutan ej utförd. Fråga Reinholdsson varför det inte är
gjort.
Instruktion för tävlingsledare är utlagd på hemsidan.
Helgfunktionärslista är tillgänglig i klubblokalen men saknar namn under
sommaren.
Välkomstbrev är framtaget av Karin Berg som har gjort ett suveränt jobb.
Ulf har varit på ett geologimöte gällande sligen som finns runt om
Grängesberg
Det kommer att upparbetas med början i Janmattsdammen.
Det man är ute efter är Apatit (fosfor) med väldigt lite föroreningar i.
Mycket eftertraktat i Europa till gödsel.
Vid Svanskogen kommer det inte att ske något de närmaste åren.
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-

§4

Rapporter
-

§5

Styrelsen beslöt att behålla nuvarande tävlings säsong även om vi missade
något i början.
Arrendefrågan kommer att tas upp nästa möte.

Ekonomi. Annika Locander rapporterade att ekonomin är god.
Inga övriga rapporter

Arbetsmiljö. Förslag på ansvarsområde fastställs och införs i
Arbetsmiljöpärmen, Ulf Bäcker ansvarar.
Incidenter 0 st
Olyckor

0 st

Föregående incident gällde vid reparation av en trasig gräsklippare
Det är väldigt dåligt med tillbud/incident rapporter.

§6

Skrivelser.
-

§7

Inga skrivelser.

Övriga frågor.
-

Bengt kontaktar KSAB för kostnad av konstgräs greener på Svanskogen.
Kommunen kommer på besök under sommaren Ulf o Jan ansvariga.
Dala Demokraten kommer på besök för att skriva lite om Teds situation
gällande rehabiliteringen.

§8

Nästa möte 22.08.07, kl 14.00, i klubbstugan.

§9

Avslutning. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Bengt Sjödahl

Ulf Bäcker

Sekreterare

Ordförande
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