STYRELSEPROTOKOLL SVANSKOGENS GOLF, 11 September 2022
Plats: Svanskogens klubblokal.

Närvarande: Ulf Bäcker, Jan Willner, Annika Locander, Sven-Rune Wiker,
Conny Fridlund, Bengt Sjödahl, Per Funke
§1

Ordförande förklarade mötet öppnat

§2

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§3

Föregående protokoll 2022.08.07 föredrogs och godkändes.
Kvarstående punkter.
-

Generator till brandsprutan ej utförd. Reinholdsson är sjuk för tillfället.
Vi väntar till nästa år.

-

Välkomstbrev är framtaget av Karin Berg och presenteras nästa möte.
Det kom även upp frågan om en Facebook sida och Twitter.
Frågan kvarstår till nästa möte

-

Arrendefrågan, Jan har pratat med Stora Enso, Marie-Louise Sölscher som
är områdesansvarig, hon meddelade att vi får fortsatt arrende på minst
5+5år. Det innebär att vi har arrende i minst 13år till.

-

Konstgräs greener: Bengt har varit i kontakt med Emil Gustavsson på KSAB
Han kom till Svanskogen den 29/8 och förevisade de olika mattorna som
dom har. Närvarande var Bengt, Ulf och Per.
Vi spelade även en runda som var mycket uppskattat av honom.
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Det har sedan inkommit en offert på hela jobbet för 1 900.000kr + moms
Det är för 1440kvm green matta med 1-2m foregreen matta helentreprenad med start i höst.
Då detta är en utgift som överstiger 100.000kr så måste det till ett årsmöte.
Styrelsen beslöt att kalla till extra årsmöte den 25/9 på Svanskogen i
samband med medlemsgolfen i enlighet med §11 i stadgarna.
Ludvika kommun är tillfrågan om borgen vilket dom ställer sig välvilliga till.
Dock måste det igenom ett kommunfullmäktige möte för att godkännas.

§4

-

Skyltarna på parkering skall ändras snarast Ulf ansvarar

-

Resan till Breviken blir av med 25 deltagare. Finns några platser kvar

Rapporter
-

Ekonomi. Annika Locander rapporterade att ekonomin är god.
Men vi har tappat medlemmar, vid mötet 200st, och betydligt färre
greenfee gäster, vid mötet ca 700st, samt att vissa sponsorer har svårt att
betala i tid.
Det ser ändå ut som att budgeten går ihop sig med en liten vinst.

-

Sponsor golfen kommer att genomföras lördagen den 24/9 kl12.00 till
16.00.

-

Förslag kom att skapa en maskin ansvarig funktion till nästa år
Förslag till nästa möte hur detta ska se ut.

-

Det kommer att vara Draghunds SM den 7-9/10 i Grotfallet
Detta ska inte inkräkta på golfbanan men det kan var folk i omlopp runt
banan då deras tävlingsbana går nära golfbanan.
Vägen bakom golfbanan genom skogen är avstängd denna helg.
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§5

Arbetsmiljö. Och Yttermiljö
Yttermiljö:
Incidenter/Tillbud

0st

Olyckor

0 st

Arbetsmiljö:
Incidenter/Tillbud
7st

Nära bollträff ute på banan.

4st

Övrigt

Olyckor

§6

0st

Skrivelser.
-

§7

11st

Inga skrivelser.

Övriga frågor.
-

Vatten beredaren måste bytas/lagas, Per ansvarar
Toa sitsarna måste bytas när dom blir trasiga.
Till nästa år se över möjligheten till soptunnor vid vissa hål.
Sven-Rune ordnar plakett till Hole in One tavlan samtidigt med gravering av
KM priserna.
Det tas även kontakt med Samuelssons Bil om en fri bil över en helg vid
Hole in One
Kvarstår är att de 5sämsta resultaten räknas bort i sammandraget av våra
tävlingar vid årets slut.
Avslutningsfesten är planerad till den 3/12. Plats meddelas senare.

§8

Nästa möte samt extra årsmöte den 25.09.04, kl 11.00 och kl14.00, i
klubbstugan.

§9

Avslutning. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Bengt Sjödahl

Ulf Bäcker

Sekreterare

Ordförande
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