MORA GOLFKLUBB
PROTOKOLL ORDINARIE STYRELSEMÖTE NR 5 19/20

Tid och plats:

Måndag 4 maj 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
Ordförande
Ledamot
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

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

Närvarande
X
X
X
X
X
X
X
X

Utöver styrelsen medverkade även Hans Erik Karis, dessutom Sara Karlsson, Erik Olsson,
Joachim Paulsen och Morgan Pettersson del av mötet.
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.
§2

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

§3

Ekonomi
Det är många medlemmar som betalat den senaste tiden, dock fortfarande många som inte
betalat. Positivt är att vi år fått många nya medlemmar. Prognosen just nu är att vi kommer
att hamna på budget för medlems och spelavgifter. Tapp på sponsorintäkter, just nu helt
stopp på sponsorsidan, vi får räkna med ett tapp på ca 100 tkr mot budget. På kostnadssidan
ser det bra ut, ligger något bättre än budget.

§4

Information från bana, kansli, restaurang och pro.
Kansli
Massor med jobb på kansliet. Reklam på Radio Siljan rullar nu och fram till i slutet av maj.
Sara Karlsson föreslog att inte lämna ut handdukar (Corona), behöver någon handduk finns
det till försäljning. Beslöt styrelsen att gå på Saras förslag.
Diskuterades förbokning av campingplatser. Beslöt styrelsen att avsätta 8 platser som går
att förbokas. Uppdrogs åt Sara att skylta upp ordentligt och ordna med bokningen.
Diskuterades bord och stolar på kansliet. Beslöt styrelsen att ta bort bord och stolarna i
kansliet.
Kommer att finnas tröjor med Mora GK logga till försäljning. Johns Sport levererar tröjorna,
klubben får del av intäkten. Uppdrogs åt Sara att kolla priserna så det stämmer överens
med leverantörens listpriser.
Sara Karlsson o Märit Lisell Gullberg har intervjuat extrapersonal till kansliet.
Bana
Morgan Pettersson informerade om nuläget. All kraft läggs på att få i första hand greenerna
i bästa skick. Greenerna kommer att vara i midsommarskick inom 2 veckor säger Morgan.
Har en del problem med bevattningssystemet. Morgan hälsar stort tack till alla ideella som
lagt massor med tid för att hjälpa banarbetarna för att få banan i spelbart skick till
öppningen, utan deras hjälp hade det inte gått. Stort tack säger även vi i styrelsen.
Pro
Den nya hemsidan är uppe. Mycket förfrågningar kring alla kurser, 2 av nybörjarkurserna
fullbokade, övriga kurser bokar på bra. Studion är städad och klar, redo för massor av
lektioner.
Joachim Paulsen och Erik Olsson informerade om behovet av att investera i en ny simulator.
Den kommer att användas av Erik för lektioner både sommar och vinter. Vintertid en helt
annan möjlighet till spel på i stort sett alla banor i världen, en mycket bättre funktion är
tidigare.
Driften av studion och simulatorn ansvarar Erik för under sommarsäsongen, vintersäsongen
sköter juniorkommittén. Alla intäkter går direkt till klubben (ej juniorkommittén), räknar
med att intäkterna betalar simulatorn redan första året.
Kostnad för simulatorn är totalt 40 tkr inkl. installation och moms. Beslöt styrelsen att
investera 40 tkr i ny simulator.

§5

Corona
Informerade Hans Erik Karis angående tävlingar. Inga tävlingar i någon form kommer att
arrangeras av tävlingskommittén fram t.o.m. 30 juni. Det är också vad förbundet
rekommenderar kring Corona. Om det mot förmodan av enskilda medlemmars eller
gruppers initiativ arrangeras någon form av tävlingsverksamhet på Mora GK under den
tidsperiod som myndigheter bestämmer att restriktioner skall gälla, tar tävlingskommittén
avstånd från detta och frånsäger sig allt ansvar. Beslöt styrelsen att ställa dig bakom
tävlingskommitténs förslag.
Allt övrigt kring restriktioner som myndighet/förbundet bestämmer kommer klubben att
ställa sig bakom och följa.

§6

Investeringar
Beslut kring övernattningsstugor flyttades fram till detta möte. Alla markarbeten är i stort
sett klara. Offert finns på nyckelfärdiga hus, offert finns på inredning. Totalt kommer
kostnaden inkl. allt bli 450 tkr. Då ingår markarbeten för hela området (plats för 10 stugor)
och all kostnad för el (inte bara dessa 3 stugor). Intäkterna kommer att täcka kostnaderna i

resultatet (el, avskrivningar m.m.) redan första året. Leveranstid ca 2 veckor, uthyrningen
kan starta i slutet på maj.
Beslöt styrelsen att investera i 3 st. övernattningsstugor till en kostnad av 450 tkr.
Investeringen finansieras av egna medel.
Kassan i restaurangen är gammal och gick inte att uppdatera när Peter Engström skulle ta
den i bruk. En ny kassa är ett måste. Beslöt styrelsen att investera i en ny kassa till en
kostnad av 29 tkr.
Klubbens växel har många år på nacken, efter samtal med Dialect som levererat växeln
informerade dom att den är 25 år, finns inga reservdelar. I dagsläget är det stora problem
med kvalitet m.m. Lars Axelsson, Sara Karlsson och Kenneth Granath har träffat en
leverantör för att se på ett nytt alternativ. I dag finns det telefonlösningar som sköts via
smartphones. Ingen kostnad för hårdvaran direkt för växeln, i stället en månadskostnad
beroende på hur många telefoner som ska ingå. Uppdrogs åt Lars Axelsson att ta in fler
offerter. Skicka ut dessa och med ett förslag på lösning via mail. Beslöt styrelsen att via mail
besluta om inköp av växel och informera om beslutet/kostnad i nästa protokoll.
§7

Övriga frågor
En av våra medlemmar Kjell Pettersson har avlidit. Beslöt styrelsen avsätta 250 kr till Knutte
Nylunds minnesfond.
Klubben fick ett brev från Dalarnas Försäkringsbolag där man berättar att man kommer att
avsätta 2,5 miljoner extra till föreningar i Dalarna som man samarbetar med. Mora
Golfklubb får en gåva av Dalarnas Försäkringsbolag på 10 tkr. Styrelsen tackar så mycket
och beslöt att pengarna ska gå till juniorkommittén.
Bengt Norman har ställt en fråga till klubben om att få anlägga en paddelbana (sommarbana)
på klubbens mark. Diskuterades frågan. Styrelsen var enig om att inte låta någon annan
investera på klubbens mark. Beslöt styrelsen att avslå Bengt Normans förslag.

§8

Kommande möten
Tisdag den 16 juni kl. 17.15 på Mora Golfklubb. Vi bjuder in klubbens personal på
smörgåstårta kl. 17.15 därefter startar mötet.

§9

Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet

2020-

2020-

2020-

Lars Axelsson
Ordförande

Lars Axelsson
Sekreterare

Tord Svensson
Justerare

