MORA GOLFKLUBB
PROTOKOLL ORDINARIE STYRELSEMÖTE NR 2 19/20

Sisus lokaler måndag 17 februari 2020.
1.
a) Öppnar mötet.
Anna-Lena Karlsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
b) Val av sekreterare.
Sara Karlsson valdes till sekreterare.
c) Val av protokollsjusterare.
Märit Lisell Gullberg valdes till justerare.
d) Närvarande.
Anna-Lena Karlsson, Vice ordförande
Sara Axelsson, Ledamot
Bengt Hedenmark, Ledamot
Märit Lisell Gullberg, Ledamot
Leif Hilldor, Suppleant
Kerstin Segerström, Suppleant
Sara Karlsson, Kanslist
2. Genomgång av föregående protokoll.
Protokollet gicks igenom,
Jocke tycker att vi i sponsorgruppen ska ta kontakt med FM Mattsson och dalakraft.
Beslut: Sponsorgruppen pratar om det och ser över hur de lägger upp planen för det.
3. Ekonomi.
Inga förändringar, vi ligger på budget såhär långt.
4. Restaurangen
Kerstin och Micke presenterade sig och sin plan för att driva restaurangen.
Bra rustade med köksmaterial och har fulla rättigheter.
Kan starta upp direkt och de blir tilldelade restaurangen.
Kan skriva kontrakt på mer än 1 år.
Peter Engström presenterade sig och sin plan för att driva restaurangen.
Säsongar på Jalas arena som köksmästare, vill driva restaurangen och starta eget
företag. Har lite mer att jobba på för att få igång verksamheten.
Vill skriva kontrakt på 1 år.
Vi i styrelsen tog inget beslut om vilka/vilken som får driva restaurangen denna säsong.
Anna-Lena ska kontakta Peter för att få mer papper på att han har klart med banken och
med alkoholtillstånd etc.
Peter får några dagar på sig att ta fram ”bevis” på papper att han är fullt redo att driva
restaurangen sedan tar vi ställning och beslut ska tas på kommande möte.

5. Övernattningsstugor.
Bengt har varit i Säter och tagit bilder på liknande stugor som vi ska bygga, Sara
Axelsson har fått dem och ska skicka det vidare till Sara Karlsson som ska kolla på dem
och arbeta vidare med det tillsammans med Sara Axelsson och sponsorgruppen för att få
klart ett sponsorpaket för detta så vi kan börja kolla stugsponsorer.
Stugorna kommer att vara på 16 kvm, 4 bäddsstuga, alt plats för extra säng.
Kylskåp, vattenkokare, micro skall finnas i stugorna.
Vi ska kontakta fiskarhedens sågverk för att ta ner träd så att vi kan börja bygga
stugorna och att de förhoppningsvis kan stå klara maj/juni.
6. Banan.
Hål 16 vid älven bör rensas. Ser inte trevligt ut.
Annars inväntar vi Morgan för ytterligare information om banan.
7. Sponsring.
Ser bra ut så här långt, vi har fått in 148.00 kr till och med januari (förra året vid samma
tid 96.000 kr). Totalt belopp till och med 11 februari är 212.000 kr.
Totala sponsorintäkter är 455.000 kr.
Sara Axelsson och Sara Karlsson fortsätter arbeta ihop ett material med sponsorpaket
för att förhoppningsvis kunna hitta flera nya sponsorer och för att få ett tydligt och
enkelt material att arbeta med.
7. Medlemsvård.
Sara Karlsson presenterade en plan på upplägg.
Kommer att fokusera på att hitta en röd tråd för att möta alla nya medlemmar och
nybörjare med ett extra träningstillfälle under hela säsongen helt kostnadsfritt, Det
kommer också att läggas till en träff efter avslutad nybörjarkurs för mer praktisk
information och frågor, det kommer att ligga fredagen efter avslutad kurs. Upptaktsträff
för nybörjare från föregående säsong kommer att skickas ut via brev. Upptaktsträffen
kommer att ske i början på maj och alla i medlemsvårdsgruppen skall då finnas på plats.
Medlemsvårdsgruppen jobbar vidare och har till nästa möte med sig ett tydligare
upplägg att presentera. Behöver träffa Erik och prata med honom ang. extra träffar.
8. Övrigt.
a) Vägen.
Vägen måste fixas, kollar upp förslag och tas återigen upp på nästa möte som en punkt.
Kolla med Kenneth vad han vet om vägkostnader, total längd etc.
Sponsorgruppen kollar även om det kan fixa ett paket för sponsorer ”vi sponsrar vägen”.
b) Greenfee.
Vi beslutade att höja greenfee med 20 kronor till denna säsong.

Från 420 kr till 440 kr.
Sara och Kenneth kollar upp lite om snitt på greenfee gäster och golfhäftet.
c) Vägskylt till Mora Golfklubb ska kollas upp.
Dålig skyltning till klubben.
Kolla med Mora kommun ang. digitala skylten in till Mora, Sara ska kolla upp det
närmare, kan komma att bli aktuellt närmare säsongsstart?
d) öppettider och personal.
Frågor om öppettider och personal för säsongen.
Sara och Märit ses och diskuterar det närmare under kommande vecka.
Tar upp detta under kommande möte igen.
Nästa möte är 9 mars kl. 17.15 sisus lokaler.

____________________________________ __________________________________ ____________________________
Anna Lena Karlsson
Sara Karlsson
Märit Lisell Gullberg
Vice ordförande
Sekreterare
Justerare

