MORA GOLFKLUBB
PROTOKOLL ORDINARIE STYRELSEMÖTE NR 4 19/20

Tid och plats:

Måndag 6 april 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 Tord Svensson 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

X

Ledamot

Sara Axelsson

X

Ledamot

Bengt Hedenmark

X

Ledamot

Märit Lisell Gullberg

X

Suppleant

Leif Hilldor

X

Suppleant

Anders Karlsson

Suppleant

Kerstin Segerström

Närvarande

Utöver styrelsen medverkade även Hans Erik Karis, Sara Karlsson, Erik Olsson och Joachim
Paulsen. Dessutom Peter Engström, Lennart Sohlberg och Morgan Pettersson 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
Fortfarande många som inte betalat sina avgifter, fler än förra året. Tapp på
sponsorintäkter, just nu helt stopp på sponsorsidan, vi får räkna med ett tapp på ca
100 tkr mot budget. På kostnadssidan ser bet bra ut, ligger något bättre än budget.

§4

Information från bana, kansli, restaurang och pro.
Kansli: Jobbat mycket med sponsring, helt stopp just nu Marknadsföring av öppning,
kurser m.m. på gång. En kampanj i Radio Siljan inom kort, sociala medier kommer
att användas frekvent både med köpta riktade budskap och egna inlägg med bilder.
Dessutom information till våra medlemmar i medlemsbrev. Medlemsbrev från Golf
Runt Siljan kommer kort.
Högbo golfklubb vill starta ett samarbete, ett fritt spel på respektive bana. Beslöt
styrelsen att gå på Högbos förslag.
Informerade Sara om tanken att öppna en webbutik, sälja reklamkläder m.m. Sara
återkommer med förslag på vad som ska säljas, kostnader och hur allt ska fungera till
nästa sammanträde.
Veckomöten kommer att vara på torsdagar kl. 14.00. Sara kallar till första möte.
Sara kommer att ta tag i ”fixargrupper” en för banan och en för klubbhuset.
Kansliet behöver en bärbar data. Beslöt styrelsen investera i data till en kostnad av
max 15 tkr.
Bana: Morgon är bekymrad kring jobb som behöver göras på banan, behövs fler
händer för att bli klar till öppning. Prioriterat är att åtgärda alla dräningsjobb som ej
är klara. Uppdrogs åt Joachim P att samla en grupp som under några veckor
färdigställer dräneringsjobben. För övrig ser det bra ut inför öppningen, banan har
klarat vintern bra. Banan öppnar efter den andra städdagen (2 maj) kl 13.00 för de
som städat. Öppet för alla fr.o.m. 3 maj.
Den bil banan har(den gamla volvon) har gjort sitt. Behöver en ny bil. Beslöt
styrelsen investera i bil till en kostnad av max 20 tkr.
Pro: Erik är klar med 2:a terminen på sin kurs. Intressant och mycket bra. Planering
av kurser, jobb med hemsidan, flytta av verkstaden till juniorboden,
iordningställande av studion pågår. Erik presenterade det som är klart av nya
förenklade hemsidan. Ser riktigt bra ut. Deadline för släpp av byte till nya hemsidan
är 20 april.
Restaurang: Namnet på restaurangen blir Mora Golfrestaurang. Alkoholtillstånd är
på gång, allt ifyllt och klart. Räknar med att det blir klart inom några veckor.
Kommer att öppna för lunch den 3 maj.

§5

Moraveckan, jubileum.
Inga beslut angående Moraveckan togs på mötet, punkten tas upp på nästa möte igen.
Detsamma gäller jubileum. Sara kommer dock att samla gruppen för att diskutera
vidare kring jubileum.

§5

Investeringar
Styrelsen har tidigare beslutat att bygga 3 st övernattningsstugor. Med tanke på
ekonomin och dagens omständigheter beslöt styrelsen vänta med att starta
byggnationen, dock kommer markarbetena att genomföras. Nytt beslut angående
stugorna på nästa möte.
Kostnaden för att åtgärda vägen är alltför stora för att klara den investeringen i
dagsläget. Beslöt styrelsen att även i år lappa vägen provisoriskt. Uppdrogs åt Sara
K att prata med Kenneth som beställer jobbet.

§6

Introduktionskort.
Beslöt styrelsen att introduktionskort utöver ordföranden detta år ska gå till Daniel
Ögren.

§7

Övriga frågor
Mora gymnasium jobbar för att få till ett golfgymnasium (2 av våra juniorer har sökt)
till Mora och på Mora GK.
Juniorkommittén kommer att i egen regi bygga förråd i anslutning till juniorboden.
Juniorkommittén kommer att tappa stor del av sina intäkter (golfskolan och
midsommargolfen m.m.), kommer att behöva bidrag från klubben för sin
verksamhet. Återkommer med hur mycket till nästa möte.

§8

Kommande möten
Måndag den 4 maj kl. 17.15 på Mora Golfklubb.

§9

Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet

2020-

2020-

2020-

Lars Axelsson

Lars Axelsson

Tord Svensson

Ordförande

Sekreterare

Justerare

