
Protokoll från styrelsemöte Mora GK 2022-04-11 

 

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

 

§41   Mötets öppnande  

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 

§42   Dagordning  

Dagordningen godkändes, till sekreterare valdes Irene Bäck Goth och 
att justera protokollet valdes Åsa Mattsson. 

§43   Föregående protokoll  

Ordföranden gick igenom föregående protokoll och detta lades till 
handlingarna. 

§44   Ekonomi 

Jenny Liljeblad redovisade ekonomin t o m mars.  

§45   Kommittéer 

Alla kommittéer var närvarande under helgen med Sisu.          
Älvdalen hade kontaktat TK och meddelat att de ville ha sin tävling 
försommarträffen, förslaget blev att de fick ha tävlingen den 21/5 
och första start kl. 15.00, Tommy informerar Älvdalen.                   
Hans Karis utsågs till klubbens kontakt till DM.                       
Information till medlemmarna ska finnas, om de har något de vill ta 
upp angående banan så ska de vända sig till bankommittén ej till 
greenkeepern. 

                             

 



§46   Vision, framtidsplan 

Klubb- och medlemskommittén ska presentera verksamhetsplanen 
till nästa styrelsemöte som sedan skall presenteras på 
medlemsmötet.  

§47   Medlemsmöte 

Medlemsmötet blir den 18/5 kl 18.30 på klubben 

§48   SM veckan 2025  

SM kommer att spelas på 13 banor i Dalarna i början av juli. 

kontaktansvarig, planeringsgrupp 

Håkan kollar med personer om någon kan vara kontaktansvarig. 
Planeringsgruppen blir TK, greenkeepern samt klubb- och 
medlemskommittén. 

§49   Personalfrågor 

En person är anställd till kansliet. Arbetet med de fyra anställda till 
banan pågår det är klart med tre personer. Av en anställning med 
lönebidrag på 80% pågår förhandlingar med AF. 

§50   Övriga frågor 

Samarbete Säter 

Beslutades att ett samarbete skulle ingås med att de får en fri runda. 

Korthålsbanan, handikappanpassad 

Informerades om att Erik arbetar med att korthålsbanan ska kunna 
användas till Golfäventyret, den kommer även att handikappanpassas.  

Rangen en träningsupplevelse 

Informerades om att det finns ett företag i Jönköping som Hagge har 
kontakt med som arbetar med att förändra och förbättra ranger och 
övningsområden. Jenny skall försöka få tag i detta och höra om dom 
kan komma hit och titta på vårt område och lämna en offert. 

 

 



Solceller/paneler 

Håkan informerade om att företaget Energihem kontaktat honom 
angående solceller. Beslutades att begära in en offert. 

Wifi leverantör 

Jenny informerade om att wifi inte är tillräcklig på området. 
Beslutades att byte av leverantör är ok.  

Ställplats, medlemspris 

Håkan informerade om att en fråga kommit från en medlem 
angående medlemspris på ställplatser. Beslutades att de priser och 
bokningsregler som finns gäller för alla. 

Peters minnesfond 

Beslutades att inte öppna en minnesfond. Det kommer att sättas en 
minnesplakett på en sten som ligger på ”Peters plats”. 

Bilda AU 

Beslutades att Håkan, Sture och Tord sitter i denna och att de får 
besluta upp till 100’. 

 

Nästa möte 9 maj kl. 17.00 Mötet avslutas. 

 

Mora 2022-04-13 

 

Håkan Dahlman   Vid protokollet  

 

ordförande   Irene Bäck Goth  

Åsa Mattsson 

 

justerare    
   


