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STYRELSEPROTOKOLL SVANSKOGENS GOLF, 04 December 2022 
 

Plats: Svanskogens klubblokal. 
 

 
Närvarande: Ulf Bäcker, 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 2022.11.06 föredrogs och godkändes. 

Kvarstående punkter. 
 

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

 
- Välkomstbrev är redigerat klart och styrelsen tog beslut att 

skicka ut detta till samtliga medlemmar tillsammans med ett 

julklappsförslag att köpa ett medlemskap i Svanskogens 

Golfklubb 

 
- Swedbank har beviljat ett lån på 2. 300.000kr med påskrivna 

borgenspapper från kommunen till en mycket förmånlig ränta. 

 
- Alla förberedelser av greenerna hann att bli klara så till våren krävs bara lite 

fin puts innan dom kan lägga på konstgräsmattan. 
 

- Skyltarna till parkeringen kommer att beställas under vinter/vår med följande 
text: ”Svanskogens Golfklubb tar inget ansvar för parkerade bilar” 
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- Medverkan i framtagandet av en turistbroschyr för Grängesberg fortgår 
Nästa möte är 26/1-23 det kom även förslag att medverka i Ludvikas 
broschyr då ett flertal av Grängesbergs aktiviteter även finns med där. 
 

- Styrelsen beslöt att bygga en liten bod för klubb bagar som medlemmarna 
kan utnyttja för att slippa släpa bagar i bilen. Det fanns förslag på en liten 
avgift för plats i boden men inget beslut är taget gällande det. 
 

- LIDER ansökan kommer att genomföras när det finns en fungerande 
administration för detta 

 

- Att skapa en Facebook grupp kommer att utredas vidare då det finns en 
grupp med det namnet Svanskogens Golfklubb.  
Vem som är ansvarig för denna är lite oklart. 
 

 
 

§ 4 Rapporter 

- Ekonomi. Annika Locander rapporterade att ekonomin är god och i balans. 
    

   

§ 5 Arbetsmiljö. och Yttermiljö 

 Inget rapporterat då verksamheten för året avslutades 2022-10-31 

Yttermiljö: 

Incidenter/Tillbud 0st 

Olyckor 0 st 
 

Arbetsmiljö: 

Incidenter/Tillbud 0st 

Olyckor 0st 
 

 
§ 6 Skrivelser. 
 
 Inga skrivelser 
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§ 7 Övriga frågor 
 

- Nya anmälnings/startlistor kommer att tas fram till nästa år för samtliga 
tävlingsformer 

 
- Mötet tog beslut på att deltagande i Grupp A skall ha ett handicap av 24,5 

eller lägre. Grupp B ett handicap av 24,6 eller högre. 
Det kommer i fortsättningen bli strikt efter dessa handicap gränser som 
deltagande i de olika grupperna sker. 
Det blir inte möjligt att bli med i Grupp A om man inte har Handicap 24,5 
eller lägre. 
Det för att undvika alla dessa konflikter som har skett under innevarande år 
mellan medlemmar och tävlingsledare. 
Vid spel kommer resultatet att vara baserat på Spelhandicap samt vid lika,  
de sista 6 hålen eller sista 3 hålen eller sista hålet. Om fortfarande lika sker 
lottning.  
Detta är vad som används vid andra klubbar tex Hagge det är även sen 
tidigare infört i instruktionen för tävlingsledare. 

 
 
 

§ 8 Nästa möte är den 29 Januari,  kl13.00, i klubbstugan om möjligt. 

 

§ 9 Avslutning. Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 

Bengt Sjödahl Ulf Bäcker 

Sekreterare Ordförande 


