
Protokoll från styrelsemöte Mora GK 2022-08-15 

 

 

Närvarande: Håkan Dahlman, Sture Hökerud, Hans Olsson, Åsa 
Mattsson, Irene Bäck Goth, Tord Svensson, Tommy Nyström, Jenny 
Liljeblad, Hans Karis och Lasse Hallvars.  

 

 

§79   Mötets öppnande  

Ordföranden Håkan Dahlman hälsade välkommen och öppnade 
mötet. 

§80   Dagordning  

Dagordningen godkändes, med tillägg att medlemsundersökningen 
skulle redovisas. Till sekreterare valdes Irene Bäck Goth och att 
justera protokollet valdes Tord Svensson 

§81   Föregående protokoll 

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

§82   Ekonomi 

Resultat- och balansräkning t o m juli hade gått ut via mejl till 
styrelsemedlemmarna, Jenny svarade på de frågor som uppstod. 
Jenny informerade om att ett samarbetsavtal för resten av säsongen 
hade upprättats med Säter som gällde fritt spel vid ett tillfälle hos 
varandra.  

 

 



§83   Kommittéer  

Tävlingskommittén skall ha möte på onsdag då ska de göra en 
sammanfattning om Moraveckan. 

Klubb-och medlemskommittén kommer att utvärdera säsongens 
aktiviteter senare, de har ännu inte bestämt när de skall ha något 
möte. 

Marknadskommittén informerade om att det kommer att bjudas in 
till en sponsortävling, den kommer att anordnas eventuellt en fredag 
om några veckor. 

De börjar arbeta i september om nya avtal för år 2023.  

§84   Bankommitténs höstarbeten 

Informerades om att arbeten med att göra om vissa tee kommer att 
påbörjas, framför green på hål 5, samt fixa guppen på bl a hål 4 och 5. 

§85   Sammanfattning Moraveckan 

Adjungerades till nästa möte då tävlingskommittén haft sitt möte 

§86   Avslutningsgolfen med fest 

Beslutade att den skall vara den 1 oktober på klubben, kontakt tas 
med Micke för att få fram ett förslag på mat. 

§87   Övriga frågor 

Hans Olsson informerade om att kurser i röjning skall starta i 
september eller i början av oktober, han skall undersöka vilka som 
anlitats tidigare. Beslutades att fortsätta med att de som jobbar 
ideellt minst fyra timmar kan få en lunch. 

Hans Karis och Lasse Hallvars informerade om att den 30 augusti 
kommer valberedningen att ha personliga möten med 
styrelseledamöterna. 

Resultatet av medlemsundersökningen hade mejlats till 
styrelseledamöterna, Jenny gick igenom de olika punkterna. 

          

 



Styrelsefrågor 

Sture hade ett förslag på att styrelsen stänger mötena. Beslutades att 
så skall ske i fortsättningen.  

 

Nästa möte måndag 19 september kl. 17.00 Mötet avslutas. 

 

 

Mora 2022-08-18 

 

Håkan Dahlman   Vid protokollet  

 

Ordförande   Irene Bäck Goth  

Tord Svensson 

 

justerare    
  


