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STYRELSEPROTOKOLL SVANSKOGENS GOLF, 06 November 2022 
 

Plats: Svanskogens klubblokal. 
 

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

Conny Fridlund, Bengt Sjödahl, Per Funke, Karin Berg 

 

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat 
 

 
§ 2 Dagordningen föredrogs och godkändes. 

 

 
§3 Föregående protokoll 2022.10.09 föredrogs och godkändes. 

Kvarstående punkter. 
 

- Ludvika kommunstyrelse tog ett enhälligt beslut att tillstyrka 
kommunalborgen för vårat lån till konstgräsgreener. 

 
- Välkomstbrev samt förslag på att öka antalet medlemmar 

kommer att redigeras för att få med våra konstgräsgreener 

också av Karin 

 
- Swedbank har beviljat ett lån på 2. 300.000kr men vi kommer även att 

fråga Handelsbanken. 

 
- VBU Skolan i Grängesberg kommer att hjälpa till på banan 9-11/11. 

 

 

- Skyltarna vid parkeringen är nedtagen och kommer att ersättas av nya med 
följande text: ”Svanskogens Golfklubb tar inget ansvar för parkerade bilar” 
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- Medverkan i framtagandet av en turistbroschyr för Grängesberg fortgår 
 

- Mötet har tidigare tagit beslut om att införskaffa en 50L kompressor med 
uttag vid rengörings plattan vid parkeringen för vagnar och skor. 
 

- Maskin ansvarig arbetet kvarstår till nästa möte. 
 

 
 

§ 4 Rapporter 

- Ekonomi. Annika Locander rapporterade att ekonomin är god. 

Medlemmarna bör betala in medlemsavgiften före sista februari 
Ett brev/email kommer att skickas ut i december. 
Budgeten för 2023 med nya konstgräsgreener är preliminärt 
framtagen vilken kommer att ge ett litet överskott. 

    

   

§ 5 Arbetsmiljö. och Yttermiljö 

Yttermiljö: 

Incidenter/Tillbud 0st 

Olyckor 1 st 
Toa tunnor tömda i terrängen av misstag 
Redovisat till miljökontoret Ludvika 

Arbetsmiljö: 

Incidenter/Tillbud 14st 

7st Nära bollträff ute på banan. 

5st Halktillbud utmed banan 

2st Osäker framförande av arbetsfordon 

Olyckor 0st 
 

 
§ 6 Skrivelser. 
 
 Inga skrivelser 
 
§ 7 Övriga frågor 
 

- Nya toaletten mellan 6an och 7an kommer att invigas samtidigt med dom 
nya greenerna till våren 
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- Till avslutningsfesten den 12/11 är vid mötet 40 anmälda 
Mat och dryck (läsk o lättöl) tillhandahålls till en kostnad av 185kr/person 
Övrig dryck får medtagas av var och en 
Detta kommer att införas på hemsidan 

 

- Inköpsansvariga för kiosk och klubblokal delas av Gun o Jan Willner 
tillsammans med Anette o Ulf Bäcker 

Dom delar även på ansvaret för bokningar av banan 
 

- Bergslagen har av EU tilldelats ett så kallat LIDER bidrag på 41miljoner kr ur 
vilka föreningar, företag och privatpersoner kan söka för främjandet av 
utvecklingen av landsbygden. 

Svanskogens Golfklubb kommer att söka bidrag när ansöknings förfarandet 
är klarlagt 

 

- Kontakt kommer att tas med vårt försäkringsbolag gällande försäkring av de 
nya greenerna 

 

- SM i Draghundstävling har genomförts av IFK Grängesberg med ett gott 
samarbete och inga störningar inträffade. 

 

- 27 medlemmar var med till Breviken som var mycket lyckat med trevlig 
samvaro och en mycket fin bana. Notis om detta sätts in på hemsidan 

 

- Idéer för Facebook Grupp för Svanskogens Golfklubb framkom 

 Samtliga kommer med tankar om detta till nästa möte 
 

 

§ 8 Nästa möte är den 4 December,  kl14.00, i klubbstugan. 

 

§ 9 Avslutning. Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 

Bengt Sjödahl Ulf Bäcker 

Sekreterare Ordförande 


