
Protokoll från styrelsemöte Mora GK 2022-05-11 

 

Närvarande: Håkan Dahlman, Hans Olsson, Sture Hökerud, Åsa 
Mattsson, Irene Bäck Goth, Tommy Nyström, Jenny Liljeblad, Tord 
Svensson, Christoffer Edvall, Hans Erik Karis och Lennart Sohlberg till 
§58. 

 

§51   Mötets öppnande  

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 

§52   Dagordning  

Dagordningen godkändes, till sekreterare valdes Irene Bäck Goth och 
att justera protokollet valdes Sture Hökerud. 

§53   Föregående protokoll  

Ordföranden gick igenom föregående protokoll och detta lades till 
handlingarna. 

§54   Ekonomi 

Jenny Liljeblad redovisade ekonomin t o m april.  

§55   Kommittéer 

Christoffer som ingår i juniorkommittén presenterade sig. Tommy 
och Hans från tävlingskommittén meddelade att de ska ha ett möte 
på fredag. Sture från marknadskommittén informerade om att de 
flesta samarbetsavtalen är klara och att budgeten kommer att 
uppnås. Tord från bankommittén meddelade att banan ser bra ut, 
pga. att det varit kallt har det tagit längre tid för gräset att börja växa. 
Damkommittén hade sin upptakt igår med ca 40 deltagare.  

 

 



§56   Inköp av ny greenklippare 

Beslutades att köpa in en ny greenklippare. Den gamla kommer att 
behållas för att eventuellt kunna ta reservdelar av den. 

§57   Vision, framtidsplan 

Jenny redovisade visionen som tagits fram av klubb- och medlems-
kommittén efter Sisu-träffen.  

§58   Medlemsmöte  

Medlemsmötet den 18/5 kl. 18.30. Bestämdes att Micke i 
restaurangen skulle tillfrågas om att vara med. Visionen kommer att 
presenteras. Sture och Jenny ska ta fram verksamhetsplanen för 2022 
som ska redovisas. Rapport om vad som händer på banan samt 
information om SM 2025.  

§59   Möte med Mora kommun 

Sture informerade om mötet med Mora kommun, 
marknadskommittén kommer att få information om vilka bidrag som 
kan sökas.  

§60   Personalfrågor 

Alla anställningar är klara, en banarbetare börjar nästa vecka och två 
börjar den 1 juni. Stefan Gullbrandsson i kansliet har börjat. En 
vaktmästare kommer att börja inom kort. 

§61   Övriga frågor 

Städdagarna 

Det var sammanlagt ca 100 personer som deltog på städdagarna, 
diskuterades om hur vi ska få dit fler yngre som deltar. Förslag på att 
ha en städdag fredagen före Mora-veckan så att banan är i fint skick 
då tävlingarna börjar. Håkan kommer att begära in en offert på en 
dammsugare som kan ta hand om tallkottarna. 

 

 

 



Bollplockning av rangen. Vem el. vilka 

Tord ansvarar för att få fram en lista med personer som kan köra 
bollplockningen och fixa ett schema. 

Juniorkom. intäkter i år och tidigare 

Jenny informerade om att bokföring för intäkter och utgifter för 
juniorkommittén tydligen inte har redovisats separat utan gått in i 
klubbens bokföring. Jenny ska gå igenom föregående år för att 
försöka utreda hur mycket juniorkommitténs resultat skulle kunna 
vara. Det skall teckna ett avtal om vad som är deras intäkter, de bör 
även presentera en budget. Bjuda in någon representant till nästa 
möte.  

Klara tävlingar Moraveckan, Bilmetro 

Tävlingskommittén skall ta fram ett informationsblad på vad som 
förväntas av de olika sponsorerna under tävlingsveckan samt vad de 
kan få göra inom området under sin dag. Förfrågan hade kommit från 
Mora hotell om att anordna en tävling för sina anställda söndagen 
den 21/8. Beslutades att meddela att detta är ok.  

 

Nästa möte 13 juni kl. 17.00 Mötet avslutas. 

 

Mora 2022-05-12 

 

Håkan Dahlman   Vid protokollet  

 

ordförande   Irene Bäck Goth  

Sture Hökerud 

 

justerare    
   


