
Protokoll från styrelsemöte Mora GK 2022-06-13 

 

Närvarande: Sture Hökerud, Hans Olsson, Åsa Mattsson, Irene Bäck 
Goth, Tommy Nyström, Jenny Liljeblad, Tord Svensson, Susanne 
Ericson, Agneta Ersson och Jocke Paulsen.  

 

§62   Mötets öppnande  

Vice ordföranden Sture Hökerud hälsade välkommen och öppnade 
mötet. 

§63   Dagordning  

Dagordningen godkändes, till sekreterare valdes Irene Bäck Goth och 
att justera protokollet valdes Tord Svensson 

§64   Föregående protokoll  

Föregående protokoll hade gått ut via mejl till styrelsemedlemmarna, 
ingen hade något att erinra så detta lades till handlingarna. 

§65   Ekonomi 

Resultat- och balansräkning t o m maj hade gått ut via mejl till 
styrelsemedlemmarna, Jenny svarade på de frågor som uppstod.  

§66   Kommittéer 

Jocke från juniorkommittén informerade om sommarskolan samt 
äventyrsgolfen som ska starta den 22/6, beslutades att de får köpa in 
klubbset för att ha till detta. Juniorkommittén ska lämna en budget 
för säsongen. Diskuterades avtalet om bollplockningen på banan, 
kommer att ses över till nästa säsong.  

 

 



Tommy och Agneta från tävlingskommittén önskade ett rum där 
tävlingsledning samt scoreinmatare kan vistas i under tävlingar, 
beslutades att använda Jennys rum tillsvidare. Möjligheten att anlita 
Mora Gymnasiums bygglinje till att bygga ett samlingsrum eller 
införskaffa en mindre bod där tävlingsexpeditionen kan vara ska 
undersökas. För att avlasta kansliet vid ankomst ska en test på en 
mindre tävling under säsongen göras där endast on line-betalning 
kan göras, därefter ska det göras en utvärdering. Sponsorer till Mora-
veckan är klart, ska utfärdas ett PM vad som förväntas av dessa.  

Sture från marknadskommittén informerade om att det inte kommer att 
arbetas med några nya samarbetsavtal nu då säsongen är så långt 
gången, budgeten kommer att uppnås. Kontakt kommer att tas med de 
som har skyltar utefter banan och som inte betalt om de vill ha kvar 
dessa. 

Tord från bankommittén meddelade att banan ser bra ut, enligt plan. 
Maskinerna är ok. Tord och Jocke ska se till att röda hinderlinjerna blir 
målade. En ytterligare person på heltid ska börja arbeta från måndag 
t.o.m. v28. Ett par skolungdomar via kommunens ungdomsplatser har 
också börjat. Styrelsen beslutade att bankommittén får mandat att 
införskaffa ett transportfordon.   

§67   Rangeutförande 

Jenny informerade om vad som framkommit vid besöket av 
Jönköpingsföretaget angående utvecklingen av rangen. Styrelsen 
beslutade att inte anlita deras tjänster. Jenny ska kontakta KSAB och 
försöka få en service av befintlig bollmaskin, beslutades att köpa in 
nya mattor, Jenny och Erik får besluta angående antalet 10–17 st.  

§68   Bidrag och föreningsstöd 

Susanne informerade om återstartsbidrag som går att söka för 
aktiviteter och utrustning. Irene, Åsa och Susanne ska undersöka vilka 
bidrag som kan sökas. 

 

 



 

§69   Övriga frågor 

Ersättning ideellt arbete 

Diskuterades förslaget som Hans lagt fram. Beslutades att om man 
arbetat 4 tim/gång kan man ta ut en lunch, ska noteras i 
restaurangen som då fakturerar klubben månadsvis. Försök ska pågå 
fram till sista juli. De som arbetar förmiddag eller eftermiddag vid 
tävlingar kan få en kaffe och smörgås, tävlingsledaren även lunch.  

Byggnation servicehuset  

Jenny kollar om det finns ett beslutsprotokoll på att det ska byggas 
ett servicehus för ställplatserna/campingen. Beslutades att planera 
för ett bygge. 

 

Nästa möte 12 juli kl. 17.00 Mötet avslutas. 

 

Mora 2022-06-15 

 

Sture Hökerud   Vid protokollet  

 

Vice ordförande   Irene Bäck Goth  

Tord Svensson 

 

justerare    
  


