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STYRELSEPROTOKOLL SVANSKOGENS GOLF, 22-08-07 

 

Plats: Svanskogens klubblokal. 

 

Närvarande: Ulf Bäcker, Jan Willner, Annika Locander, Sven-Rune Wiker,  

Conny Fridlund, Bengt Sjödahl 

 

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat  

 

§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll 2022.07-03 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, 

- Generator till brandsprutan ej utförd. Reinholdsson är sjuk för tilfället. 

Återkommer i frågan till nästa möte. 

- Helgfunktionärslista är tillgänglig i klubblokalen men saknar namn under 

sommaren Speciellt v34, 37 och v38 

- Välkomstbrev är framtaget av Karin Berg och presenteras nästa möte. 

- Arrendefrågan kommer att tas upp nästa möte då svar från arrendator 

kommer i slutet på augusti 

- Konstgräs greener fortskrider med att få offert till nästa möte av Bengt 

- Mötet med kommunen blev delvis genomfört den 5/8 

Dock saknades kommunal råden H-G Person och Leif Pettersson pga 

sjukdom. Mötet genomfördes med regionstyrelsens ordförande Ulf Berg 

och regionrådet Christer Carlsson vilka förstod problemet med ersättning 

till Ted och skulle ta med sig saken hem och forska vidare i saken. 
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§ 4 Rapporter 

- Ekonomi. Annika Locander rapporterade att ekonomin är god.  

Men vi har tappat medlemmar och betydligt färre greenfee gäster samt att 

vissa sponsorer har svårt att betala i tid. 

§ 5 Arbetsmiljö.  

Ansvarsområde är fastställt och är infört i Arbetsmiljöpärmen. 

 Incidenter/Tillbud  5 st 

 1st Boll i huvudet ute på banan. 

 1st Utslag från Gul tee med folk på Röd Tee samtidigt 

 3st Halkat på mattan innanför dörren till klubblokalen 

 Olyckor        0 st 

  

§ 6 Skrivelser. 

- Inga skrivelser. 

- Utförd livsmedelskontroll med godkänt resultat 

§ 7 Övriga frågor. 

- Ordalydelsen för parkeringen är fel utformad 

Det skall ändras till ”Svanskogens Golfklubb tar inte ansvar för parkerade 

bilar”. 

- Återkommande problem från i fjol att folk inte betalar greenfee på 

kvällarna har ökat igen. Det är speciellt mellan 17.00 och 19.00 

Styrelsen beslöt att börja kontrollera att green fee är betald speciellt 

fredagar och lördagar 

- Närmsta veckan kommer greenerna att bearbetas extra för att få lite fason 

på dom före KM. 

- Det kommer, om det finns intresse, att bli en avslutnings resa till Bredviken 

planerat till 7-8/10-2022 

§ 8 Nästa möte 22.09.04, kl 14.00, i klubbstugan. 

§ 9 Avslutning. Ordförande förklarade mötet avslutat.   

 

 

 

Bengt Sjödahl   Ulf Bäcker 

Sekreterare    Ordförande 


