
Protokoll från styrelsemöte Mora GK 2022-02-07 

 

Närvarande: Håkan Dahlman, Hans Olsson, Sture Hökerud, Åsa 
Mattsson, Irene Bäck Goth, Tommy Nyström, Jenny Liljeblad, 
Susanne Ericson och Hans Erik Karis. 

 

§19   Mötets öppnande  

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 

§20   Dagordning  

Dagordningen godkändes, till sekreterare valdes Irene Bäck Goth och 
att justera protokollet valdes Tommy Nyström. 

§21   Föregående protokoll  

Ordföranden gick igenom föregående protokoll och detta lades till 
handlingarna. 

§22   Ekonomi 

Jenny Liljeblad redovisade ekonomin för januari. Förslag om att även 
få uppgift om föregående års utfall för att kunna jämföra. 

§23   Kommittéer 

Åsa Mattsson har ringt till personerna i de olika kommittéerna för att 
höra vilka som vill sitta kvar. Kommittéerna är: Dam-, Herr-, Junior- 
Tävlings-, Ban-, PSC-, Marknads-, Klubb och medlems-. Hemsidan ska 
uppdateras med namnen i alla kommittéerna. Beslutades att stryka 
HCP-kommittén då denna mest anlitas vid tävlingar. Hans Holmström 
adjungeras till tävlingskommittén. 

 

 



§24   Greenfee 

Håkan Dahlman informerade om att Leksand och Rättvik avser att 
höja greenfee från 460 kr till 520 kr. Förslag att vi ska höja. Jenny 
Liljeblad skulle kolla om vi kan få fram vad övriga klubbar kommer 
att ta i greenfee. Beslut om eventuell höjning kommer att tas på 
nästa möte. 

§25   Utrustningen restaurangen 

Eftersom köksutrustningen är undermålig måste den moderniseras 
för att bli godkänd av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vi har begärt 
in offerter och kommer att byta ut den snarast möjligt då Mikael 
Alfredsson vill öppna till Vasaloppet. 

§26   Möte med Sisu, medlemsmöte 

Åsa Mattsson har haft kontakt med Anci Wadman angående förslag 
på möte med Sisu för att gå igenom Vision och verksamhetsplan. 
Beslutades att anta helgen 9 - 10/4, tider är 9.15-15.00 på lördagen 
och 9.30-13.00 på söndagen. Från Svenska Golfförbundet kommer 
Christian Nilsson. 

§27   Vision och verksamhetsplan 

Kommer att redovisas på ett medlemsmöte senare i vår. 

§28   Personalfrågor 

Aktuella frågor avhandlades. Beslutades att anställa Erik Olsson på 
12 månader. Informerades om att Robin Vedin är anställd from 1 
mars. 

§28   Övriga frågor 

Jenny Liljeblad arbetar med att få telefon/växel och mejl att fungera.  

Medlemsformer 

Vad ingår i de olika medlemsformerna ska någon tas bort eller ska 
någon få lite mer förmåner. Ska fundera på till nästa möte. 

 

 



Tackbrev och välkommen till nya medlemmar 

Bestämdes att det ska börjas med från och med nu. 

Ny kod vagnboden: 

De som betalar in skåpavgiften kommer att få ett meddelande om 
den nya koden. 

 

Nästa möte 14 mars 17.00 Mötet avslutas. 

 

Mora 2022-02-08 

 

Håkan Dahlman   Vid protokollet  

 

ordförande   Irene Bäck Goth  

Tommy Nyström 

 

justerare    
   


