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STYRELSEPROTOKOLL SVANSKOGENS GOLF, 09 Oktober 2022 
 

Plats: Svanskogens klubblokal. 
 

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

Conny Fridlund, Bengt Sjödahl, Per Funke, Agneta Eriksson 

 

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat 
 

 
§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes. 

 

 
§3 Föregående protokoll 2022.08.07 föredrogs och godkändes. 

Kvarstående punkter. 
 

Mötet beslöt att Hagge Golfklubbmedlemmar med full spelrätt som inte är 
med i Svanskogens Golklubb får bli medlemmar för 800kr första året. 

 
- Välkomstbrev samt förslag på att öka antalet medlemmar 

av Karin Berg kvarstår till nästa möte 

 
- Förslaget att inte börjatävlingar kl 16.00 då det finns medlemmar som 

inte kan på grund av sitt arbete skall bearbetas vidare då det inte bara 

gäller dam golfen. 

 
- Ludvika kommun har tagit ställning till borgens frågan och beredningen har 

godkänt den men även kommunalfullmäktige mötet skall göra det samma 
innan allt är godkänt. 
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- Banken har gått med på att låna ut pengar men bara om Ludvika kommun går i 

borgen. Den slutliga ränte satsen bestäms då lånet tas. I dagsläget ligger räntan på 

ca 4% och våran budget är baserad på en 6%-ig räntesats. 

 

- Mötet tog ett beslut på att beställa arbetet med konstgräs greener med förbehållet 

att kunna avbryta innan arbetet på marken tar sin början vilket då ger oss tid att få 

beskedet från kommunalfullmäktige mötet. Beställnings arbetet uppdrogs till Bengt 

att genomföra. 
 

- Skyltarna för parkeringen är borttagna och nya skyltar är beställda. 
 

- Maskin ansvarig arbetet kvarstår till nästa möte. 
 

- Vattenberedaren byts ut när vattnet stängs av för vintern. 
 

- Plaketter till pokaler samt plaketten till Hole in One tavlan kommer att beställas. 
 

 
 

§ 4 Rapporter 

- Ekonomi. Annika Locander rapporterade att ekonomin är god. 
Det ser ut som att budgeten går ihop sig med en liten vinst och att vi har en 
god likviditet. 

 
- Sponsor golfen genomfördes med endast 2 deltagare. 

Lite synd men alla sponsorer var inbjudna 

 
- Styrelsen har blivit informerad att Kiosk- och Banboknings 

ansvarig inte vill fortsätta nästa år. 

 

§ 5 Arbetsmiljö. Och Yttermiljö 

Yttermiljö: 

Incidenter/Tillbud 1st 

1st Läcka av hydralolja 

Olyckor 0 st 

Arbetsmiljö: 

Incidenter/Tillbud 19st 

8st Nära bollträff ute på banan. 

7st Som har halkat utmed banan 

4st Övrigt 

Olyckor 0st 
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§ 6 Skrivelser. 

- Ulf kommer att närvara i möten med Grängesberg gällande ny  
broschyr för 2023. 

 

§ 7 Övriga frågor. 

- Mötet beslöt att vid resultatplaceringen så kommer vid lika resultat kommer 
antalet första och andra platser bestämma vem som vinner 

 

- Det kommer att bli en sammankomst för dom som har jobbat under 
veckorna i samband med uppstarten 2023 

 

- Avslutningsfesten kommer att bli på Kyrkbacken i Grängesberg den 12 
November. Cateringen kommer preliminärt från värdshuset i Grängesberg 

 

- Styrelsen inköper blommor från Svanskogens Golfklubb till begravningen av 
Håkan Djuplin 

 

- Mötet beslöt att inköpa en kompressor för rengöring av skor och vagnar. 
 

- Mötet beslöt att inte göra en handicaprevidering detta år utan gällande 
handicap 2022 kommer att vara det handicap man startar 2023 med 

 
 

§ 8 Nästa möte är den 6 November,  kl14.00, i klubbstugan. 

 

§ 9 Avslutning. Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 

Bengt Sjödahl Ulf Bäcker 

Sekreterare Ordförande 


