MORA GOLFKLUBB
PROTOKOLL ORDINARIE STYRELSEMÖTE NR 6 19/20

Tid och plats:

Tisdag 16 juni 2020
Mora Golfklubb

§1
a)

Mötesformalia
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
Ordförande
Ledamot
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Namn

Närvarande

Lars Axelsson
Daniel Ögren
Anna Lena Karlsson
Tord Svensson
Sara Axelsson
Bengt Hedenmark
Märit Lisell Gullberg
Leif Hilldor
Anders Karlsson
Kerstin Segerström

X
X
X
X
X
X
X

Utöver styrelsen medverkade även Hans Erik Karis och Lennart Sohlberg, dessutom Sara
Karlsson 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
Litet tapp i omsättning, minskade kostnader för löner (viss del lägre arbetsgivaravgifter) gör
att resultatet t.o.m. maj är något bättre än budget. Glädjande är att klubben fått många nya
medlemmar ca 80 st. varav 30 från Sollerön. Tyvärr också många som inte betalat sina
avgifter så vi tappar medlemmar i stort sett samma utsträckning som vi får nya.

§4

Information från bana, kansli, restaurang och pro.
Kansli
Full fart på kansliet, Sara har haft svårt att hinna med. Nu är det klart med extrapersonal så
Sara kan frigöra sig för att komma ikapp med marknadsföring, utskick m.m. Diskuterades
Grönakortenkurser, många som vill gå kurser, men vi har inte plats. Sara menar att om man
gör om schemat till Erik så skulle det gå att får till fler kurser. Beslöt styrelsen att det skulle
anordnas fler Grönakortenkurser, uppdrogs åt Daniel Ögren att prata med Erik Olsson för
att få till dessa kurser.
Övernattningsstugorna är snart på plats. Sara föreslog ett dygnspris på 800:- oavsett hur
många som bor i stugan. Beslöt styrelsen att gå på Saras förslag, beslöt även att erbjuda
våra medlemmar ett ”sista minutenpris”, 50% rabatt (kan bokas tidigast 1 dygn innan
ankomst).
Stort tryck på campingen. Föreslog styrelsen att markera upp platser utan el på parkeringen.
Uppdrogs åt Sara att sätta pris och märka upp platserna.
Bana
Morgan Pettersson informerade om nuläget. Allt fungerar bra, prioritering just nu är att få
ner vatten på banan, speciellt på de ytor som är torra, där behöver det luftas för att
vattningen ska kunna tränga ner i marken. På personalsidan jobbar nu 2 st. heltid och 3 st.
deltid (måndag, onsdag o fredag), en minskning på antal timmar mot budget.

§5

Bank
Lars A har träffad Dalarnas Försäkringsbolag för försäkringsgenomgång. Dalarnas
försäkringsbolag vill gärna träffa klubben för diskussion kring klubbens bankaffärer (lån
m.m.) Uppdrogs åt Lars Axelsson att träffa Dalarnas Försäkringsbolag, Lars fick också
mandat att förhandla räntor och ev. byte av bank.

§6

Investeringar
Investeringen i uppgradering av elen på klubben kommer att kosta mer än vi beräknat, totalt
en extra kostnad på 100 tkr. Detta en nödvändig investering. Beslöt styrelsen att investera
100 tkr extra i uppgraderad el.
På föregående möte beslutade styrelsen att investera i nytt telefonsystem. Uppdrogs åt Lars
A att ta in offerter och via mail besluta om vilket system som klubben skulle investera i.
Telenor erbjöd det bästa o mest prisvärda system till en månadskostnad om 1 tkr. Styrelsen
beslöt via mail att investera i Telenors telefonsystem.
Sollerö GK har gått i konkurs. Auktion av maskiner kommer att ske den 17 juni. Morgan har
gått igenom vad som kommer att auktioneras ut. Det finns 4 maskiner/utrustning varav en
mindre traktor som vi i dagsläget saknar. Kostnad för dessa maskiner/utrustning är ca 50 tkr.
Klubben har två arbetsfordon som inte behövs, värdet för dessa överstiger
auktionskostnaden. Beslöt styrelsen att försöka köpa utrustningen som auktioneras ut och
sälja arbetsfordonen.

§7

Övriga frågor

Klubben har sökt bidrag och beviljats bidrag från Idrottsmedel, totalt 27 tkr.

Juniorkommittén har skickat en förfrågan om ersättning för de jobb de ideella lägger
ner. Beslöt styrelsen att i stället för ersättning anordna en avslutningsresa med golf
och utvärdering där alla kommittéer och dess ideella har möjlighet att följa med.
Informerade Hans Erik Karis att Ahlsell hoppat av maratangolfen. Tanken var att
klubben själv skulle ta hand om tävlingen. I dagsläget bara 9 lag anmälda.
Beslöt styrelsen att ställa in maratongolfen.
Diskuterades kontanthanteringen på klubben. Beslöt styrelsen att sluta ta emot
kontanter.
Diskuterades greenfeemedlemsskap för fullvärdiga medlemmar i andra klubbar som
köper detta medlemskap på Mora GK. Frågan är om man ska betala både
medlemskap och spelavgift. Uppdrogs åt Lars A att stämma av hur vi gjort tidigare
år.
§8

Kommande möten
Onsdag den 19 augusti kl. 17.15 på Mora Golfklubb.

§9

Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet

2020-

2020-

2020-

Lars Axelsson
Ordförande

Lars Axelsson
Sekreterare

Tord Svensson
Justerare

