MORA GOLFKLUBB
PROTOKOLL ORDINARIE STYRELSEMÖTE NR 1 19/20

Tid och plats:

Tisdag 21 januari 2020
Sisus lokaler

§1

Mötesformalia
a)

Mötets öppnande
Ordförande Lars Axelsson öppnade mötet och hälsade välkommen.

b)

Val av sekreterare
Lars Axelsson valdes till sekreterare.

c)

Val av protokollsjusterare
Mötet valde Bengt Hedenmark att justera dagens protokoll.

d)

Närvarande
Funktion

Namn

Ordförande

Lars Axelsson

X

Ledamot

Daniel Ögren

X

Vice ordförande

Anna Lena Karlsson

X

Ledamot

Tord Svensson

Ledamot

Sara Axelsson

X

Ledamot

Bengt Hedenmark

X

Ledamot

Märit Lisell Gullberg

X

Suppleant

Leif Hilldor

X

Suppleant

Anders Karlsson

X

Suppleant

Kerstin Segerström

X

Närvarande

Utöver styrelsen medverkade även Hans Erik Karis, Lennart Sohlberg från valberedningen,
Jocke Paulsen från juniorkommittén och Ann-Catrin Wadman SISU (del av mötet).

§2

e)

Kallelseförfarande
Kallelse till mötet utsänd via mail vilket godkändes av mötet.

f)

Godkännande av förslag till dagordning.
Utskickat förslag till dagordning godkändes med komplettering under övriga frågor.

Genomgång av föregående protokoll
Protokollet gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§3

Ekonomi
Har inte hänt så mycket så här långt, ligger på budget på kostnadssidan. Dock som
vanligt när det gäller betalning av medlemskap. 50% av våra medlemmar har inte
betalat (sista betalningsdag 31/12), så såg det tyvärr ut även förra året. Påminner
medlemmarna i kommande nyhetsbrev.

§4

Roller i styrelsen
Klubben kommer inte att anställa någon klubbchef eller likande. Styrelsen fördelar
ansvaret mellan sig. Så här ser styrelsens roller/ansvarsområden ut.

§5

Lars Axelsson

Övergripande

Tord Svensson

Fastighet/anläggning

Bengt Hedenmark

Sponsring/fastighet

Daniel Ögren

Bana/tävling

Anna Lena Karlsson

Junior

Märit Lisell Gullberg

Personal

Sara Axelsson

Marknadsföring

Kerstin Segerström

Medlemsvård

Leif Hilldor

Bana/tävling

Anders Karlsson

Sponsring

Investeringar
Övernattningsstugor har diskuterats en tid. Vi har fått bygglov för 10 st. stugor vid
parkeringen/första tee/verkstad med utsikt över älven. Tord Svensson har gjort en
budget på kostnaden (ideellt arbete och sponsrade priser på material). Beslöt
styrelsen att investera i 3 st övernattningsstugor, dock med ett förbehåll. Kostnaden
får ej överstiga totalt 300 tkr (inkl. inventarier).
Styrelsen har tidigare beslutat att investera i ny klippare. Diskuterades finansiering
av klipparen. Beslöt styrelsen att betala hälften av klipparen med egna medel och
resterande i form av lån. Uppdrogs åt Lars Axelsson att kontakta vår bank för att
ordna med lånet.

§5

Nuläge sponsring
I dagsläget ligger vi ca 20% upp mot fjolåret. Bengt Hedenmark och Anders
Karlsson kommer att varje månad stämma av med Sara Karlsson och Kenneth
Granath hur det går och ev. hjälp med försäljningen.
Bengt informerade att FM Mattsson och Dalakraft kan vara intresserad av att
sponsra, dock bara till ungdomsverksamhet. Jocke/juniorkommittén tar bollen och tar
kontakt med dessa företag, dock bara om intäkterna går oavkortat till
juniorkommittén, det sa styrelsen ja till. Beslöt styrelsen att göra ett
utskick/medlemsbrev till alla medlemmar och be om hjälp att hitta nya företag.
Uppdrogs åt sponsorgruppen tillsammans med Sara Axelsson att göra ett säljande
utskick.

Sponsorgruppen vill ha hjälp med att kontakta Anders Lindgren på Boggs grus,
uppdrogs åt Daniel Ögren att ta kontakt med Anders.

§6

Hål nummer 5
Daniel Ögren presenterade förslag på förbättringar av hål 5. Bredare fairway till
höger om granen, någon typ av waste area utanför fairway till höger där det har varit
långt gräs. Allt för att snabba på spelet. Dessutom hitta någon lösning för att få ett
fungerande/fint vattenhinder. Styrelsen är positiv till förslaget, uppdrog åt Daniel att
jobba vidare och även ta fram en beräknad kostnad.

§7

Workshop
Ann-Catrin Wadman gick igenom anteckningarna från förra årets workshop. Mycket
positivt gjordes på shopen. Diskuterades hur/vad göra i år. Beslöt styrelsen bilda en
grupp som fokuserar på nybörjare i alla åldrar (gamla som nya nybörjare). Gruppen
ska bestå av dam/herrkommittén, juniorkommittén, medlemsvård, Sara Karlsson och
Erik Olsson. Jocke Paulsen (junior), Kerstin Segerström (dam/medlemsvård) var med
på dagens möte ingår i den gruppen. Sara Karlsson är sammankallande och sätter
samman gruppen. Styrelsen föreslog att ta kontakt med Lennart Bärjegård som
medlem från herrkommittén. Gruppen återkommer med förslag till nästa
styrelsemöte om hur man vill gå vidare.

§8

Övriga frågor:
Golfrestaurangen
Wasa Golfkrog kommer att driva restaurangen på Udden i Orsa fr.o.m. i sommar.
Vill därför om möjligt avsluta arrendet i förtid. Om vi inte hittar någon ny arrendator
så driver Wasa Golfkrog vidare som vanligt denna säsong för att sedan avsluta
arrendet. Fanns förslag på ny arrendator på dagens möte. Lars Axelsson fick i
uppdrag att ta kontakt för att höra vidare om intresse m.m. Ev. beslut om ny
arrendator tas på nästa styrelsemöte.
Portugolf
Portugolf arrangerar en golfresa till Portugal i vår tillsammans med Erik Olsson.
Dom vill marknadsföra resan på vår hemsida och nyhetsbrev. Beslöt styrelsen att
säga ja till detta.
Teen Tour Elite
Klubben har fått en hedrande förfrågan att arrangera en stor juniortävling. Tävlingen
spelas helgen vecka 34 fredag-söndag. Juniorkommittén, tävlingskommittén och
banchef har gått igenom förutsättningarna och kommit fram till att om styrelsen
säger jag så blir det Mora GK som en av 6 klubbar i Sverige som arrangerar
tävlingen. Tävlingen medför inga kostnader för klubben. Klubben kommer att få ta
del av avgiften från varje spelare, så det blir inget inkomsttapp för klubben. Styrelsen
tycker detta är mycket intressant och roligt. Styrelsen beslöt att säga ja till att
arrangera Teen Tour Elite.
Krav registerutdrag
Fr.o.m. 1 januari 2020 är det krav på att föreningar ska begära begränsat
registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs eller har uppdrag med
direkt och regelbunden kontakt med barn (under 18 år). Det är personen själv som

beställer utdraget från polismyndigheten. Juniorkommittén är de som i huvudsak har
kontakt med barn, dom ser till att deras ledare ordnar med utdraget. Gäller även
personalen i kansliet och pro. Registerutdrag lämnas till Sara Karlsson eller Lars
Axelsson.

§9

Kommande möten
Måndag den 17 februari kl 17.15 i Sisus lokaler.

§ 10

Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet

2020-

2020-

2020-

Lars Axelsson

Lars Axelsson

Bengt Hedenmark

Ordförande

Sekreterare

Justerare

