
Protokoll från styrelsemöte Mora GK 2022-07-12 

 

Närvarande: Håkan Dahlman, Sture Hökerud, Hans Olsson, Åsa 
Mattsson, Irene Bäck Goth, Jenny Liljeblad, Tord Svensson, Hans 
Karis, Lennart Sohlberg och Erik Olsson.  

 

§70   Mötets öppnande  

Ordföranden Håkan Dahlman hälsade välkommen och öppnade 
mötet. 

§71   Dagordning  

Dagordningen godkändes, till sekreterare valdes Irene Bäck Goth och 
att justera protokollet valdes Hans Olsson 

§72   Erik presenterar förslag på ombyggnad av rangen  

Erik visar en powerpointpresentation på vad han har för förslag 
angående förbättring av rangen, dels för att öka träningsinspirationen 
hos medlemmar samt öka omsättningen av inkomsterna på rangen. 
Beslutades att lägga en beställning på 4500 bollar till nästa säsong.  

                Hemsidan, vem ska sköta den? 

Jenny börjar att uppdatera med hjälp av Erik och support av Lennart 
Sohlberg 

§73   Föregående protokoll 

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

 

 

 



§74   Ekonomi 

Resultat- och balansräkning t o m juni hade gått ut via mejl till 
styrelsemedlemmarna, Jenny svarade på de frågor som uppstod. 
Jenny hade kollat att det är OK för klubben att sälja begagnade bollar.  

§75   Kommittéer  

Från Tommy i Tävlingskommittén hade ett förslag inkommit 
angående hål 15 och 16, detta förslag diskuterades, beslutade hål 15 
ingen åtgärd, beslutades hål 16 att en droppruta bortre sidan av 
green skulle göras. 

Sture informerade om att Andreas Sundqvist tillfrågats att vara med i 
marknadskommittén han var positiv till detta. 

Hans Karis informerade att valberedningen börjar arbeta i augusti - 
september 

§76   Inköp shopen 

Beslutades att alla inköp from nu skall gå genom Jenny, utom om det 
är någon beställning till namngiven person. 

§77   Bankommitténs framtidsprogram  

Håkan informerade om de arbeten på banan som bankommittén 
gjort en lista på. 

§78   Övriga frågor 

Avtackning Moraveckan 

Några från styrelsen ska sköta avtackningen varje dag till 
samarbetspartner och sponsorer under Moraveckan, Jenny har en 
lista där man anmäler sig vilken dag man kan. 

Ev.  städdag på banan innan Moraveckan 

Beslutade att inte anordna någon städdag före Moraveckan. 

 

Nästa möte måndag 15 augusti kl. 17.00 Mötet avslutas. 

 



 

Mora 2022-07-13 

 

Håkan Dahlman   Vid protokollet  

 

Ordförande   Irene Bäck Goth  

Hans Olsson 

 

justerare    
  


