MORA GOLFKLUBB
PROTOKOLL ORDINARIE STYRELSEMÖTE NR 3 19/20

Tid och plats:

Måndag 9 mars 2020
Mora Golfklubb

§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 och Agneta Ersson.

§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 något bättre än budget på kostnadssidan.
Dock som vanligt när det gäller betalning av medlemskap. 50% av våra medlemmar
har inte betalat per 8 mars.

§4

Restaurang
Beslöt styrelsen att Peter Engström arrenderar och driver klubbens restaurang.
Uppdrogs åt Lars Axelsson och Anna Lena Karlsson att träffa Peter och skriva avtal.
Wasa Golfkrog äger i stort ett allt kring inventarier i kök, matsal och på uteplatsen.
Wasa Golfkrog har erbjudit klubben att köpa inventarierna till en kostnad av 60 tkr
som betalas 20 tkr i 3 år. Utöver kostnaden vill man ha en reklamplats motsvarade 40
tkr. Beslöt styrelsen att köpa inventarierna för 60 tkr och erbjuda reklamplats för
motsvarande 40 tkr.
Avtalet med Wasa Golfkrog avslutas i förtid. Uppdrogs åt Lars Axelsson att skriva
ett avtal om att avtalet sägs upp i förtid.

§5

Personal
Planering inför säsongen pågår.

§5

Övernattningsstugor/stugområdet
Skogen och sly i området är nertagen. Klubben behöver rensa upp all sly och ris.
Bengt Hedenmark föreslog att vi tar hjälp av medlemmarna en dag en helg framöver.
Bengt pratar med Sara Karlsson som gör ett utskick till medlemmarna för att få hjälp
med detta.

§6

Vägen
Leif Hilldor har fått pris av Peab för att lägga om vägen. Kostnad ca 215 tkr.
Styrelsen menar att det är viktigt att åtgärda vägen, men vill dock vänta med att ta
beslut till dess man vet hur det ser ut med medlemsintäkterna. Dock vill man göra ett
förberedande jobb med vägen. Man kommer provisoriskt att lappa vägen, ta bort
uppstickande stenar och laga hålen. Om ekonomin tillåter kommer hela vägen att
läggas om.

§7

Nuläge sponsring
Vi ligger i dagsläget något efter fjolåret. Nytt försäljningsmaterial är framtaget,
utskick till medlemmarna har gjorts. Nya företag är på gång. Förhoppningen är stor
att nå budgeterat mål.

§8

Hål nummer 5
Daniel Ögren har träffat Anders Lindgren på Boggs Grus. Han föreslår att gräva ut
vattenhindret för att få fram vattenspegeln och förändra sluttningen ner mot
vattenhindret. Boggs Grus gör detta utan kostnad för klubben. Beslöt klubben att gå
på Anders förslag.

§7

Övriga frågor
Sara Karlsson föreslår att klubben köper ett profilpaket för att sälja och ha som
priser. Kostnad 7.500:- Beslöt styrelsen att gå på Saras förslag.
Diskuterades greenfeebiljetter och lunchbiljetter som ingår i sponsorpaket. Uppdrogs
åt Bengt H och Anders K att stämma av med Sara o Kenneth hur det fungerar.
Diskuterades jubileet. Gruppen som jobbar med jubileet ska ha möte inom kort.
Styrelsen bjuder in Sara K till nästa möte där hon får informera vad som planeras.
Diskuterades medlemsvård, nu fokuseras på en handlingsplan kring nybörjare. Vad
görs för övriga. Möte inom kort i gruppen som jobbar med frågan. Information på
nästa möte.
Diskuterades viktigheten att inga beslut tas utanför styrelsen. Alltid informera övriga
styrelsen om det som händer på klubben, frågor eller annat som inte behöver upp på
styrelsens bord.

§9

Kommande möten
Måndag den 6 april kl. 17.15 på Mora Golfklubb.

§ 10

Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet

2020-

2020-

2020-

Lars Axelsson

Lars Axelsson

Bengt Hedenmark

Ordförande

Sekreterare

Justerare

