
Protokoll från styrelsemöte Mora GK 2022-03-14 

 

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

 

§ 30   Mötets öppnande  

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 

§ 31   Dagordning  

Dagordningen godkändes, till sekreterare valdes Irene Bäck Goth och 
att justera protokollet valdes Susanne Ericson. 

§ 32   Föregående protokoll  

Ordföranden gick igenom föregående protokoll och detta lades till 
handlingarna. 

§ 33   Tillägg firmatecknare   

Beslutade att lägga till Jenny Fernström Liljeblad som firmatecknare 
avseende att teckna avtal samt vid beställnings- och attesträtt. 

§ 34   Ekonomi 

Jenny Liljeblad redovisade ekonomin. 

Momsfrågan för shopen 

Beslutades att ej ansöka om momsregistrering eftersom 
omsättningen i shopen kan uppgå till 25% av den totala 
omsättningen i klubben utan att momsen behöver redovisas. 

 

 

 



§ 35   Kommittéer  

Tävlingskommittén: Tommy informerade om hur tävlingsprogrammet 
kommer att se ut under säsongen, några tävlingar är borttagna samt 
starttid är ändrat på några för att kunna släppa ut spelare före 
tävlingarna.  Programmet kommer att läggas in i GIT snarast. 

Marknadskommittén: Sture informerade om kommitténs möte och 
att jobbet med sponsorer går framåt. 

Juniorkommittén: Bestämdes att eventuellt bjuda in representanter 
för kommittén för att höra deras visioner mm. 

Bankommittén:  Håkan informerade att genomgången av maskinerna 
snart är klar. På greenerna har snön skrapats bort, det har visat sig att 
det har blivit is på dessa. Ny grässort börjades använda förra året som 
skall fungera bättre. Grävningen av avloppet har påbörjats. Avtal har 
tecknats med Fiskarheden om en avverkning nästa vinter. 

§ 36   Greenfee 

Beslutades att höja greenfee till 520 kr, efter kl. 13 till 480 kr. 
Dalagreenfee kommer att vara 25 % av ordinarie greenfee. 

§ 37   Möte med Sisu, medlemsmöte 

Beslutades att Håkan, Jenny, Susanne och Robin skulle deltaga i 
förmötet inför mötet med Sisu i april. 

§ 38   Introduktionskort, vem?  

Beslutades att Susanne Ericson skulle få detta i år.  

§ 39   Personalfrågor 

Aktuella frågor avhandlades. Ansökningar som inkommit avseende 
banarbetare kommer att gås igenom. 

§ 40   Övriga frågor 

Erbjudande träning ny/gamla medlemmar 

Diskuterades hur vi ska försöka att fånga upp de som tagit grönt kort 
men inte blivit medlemmar och gamla medlemmar som inte har 
fortsatt. 



Faddrar 

Beslutades att fixa så att det kommer en lista på kansliet där 
medlemmar kan anteckna sig för att kunna kontaktas för att gå 
fadderrundor. 

Regelkurs 

Beslutades att ordna en kurs i början av maj, kolla med Hans 
Holmström om han kan deltaga. 

Städdagar 

Beslutades att städdagarna skall vara 23/4 och 30/4.  Bankommittén 
organiserar vad som skall göras, klubben bjuder på kaffe och 
smörgås.  

Greenfeehandukar  

Beslutades att handdukar skall kunna erbjudas de som betalar 
greenfee. Håkan undersöker om en ny tvättmaskin med större 
kapacitet behöver köpas in. 

 

Nästa möte 11 april 17.00 Mötet avslutas. 

 

Mora 2022-03-17 

 

Håkan Dahlman   Vid protokollet  

 

ordförande   Irene Bäck Goth  

Susanne Ericsson 

 

justerare    
   


