
Protokoll från styrelsemöte Mora GK 2022-09-19 

 

 

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

 

§88   Mötets öppnande  

Ordföranden Håkan Dahlman hälsade välkommen och öppnade 
mötet. 

§89   Dagordning  

Dagordningen godkändes, till sekreterare valdes Irene Bäck Goth och 
att justera protokollet valdes Tommy Nyström. 

§90   Föregående protokoll 

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

§91   Ekonomi 

Resultat- och balansräkning t o m augusti delades ut och Jenny 
svarade på de frågor som uppstod.  

 Förslag på budget 

Jenny redovisade ett förslag på budget som diskuterades. Beslut 
kommer att tas senare. 

§92   Kommittéer  

Marknadskommittén kommer att starta upp sitt arbete i oktober, 
Stefan G, Erik O, Andreas S och Sture H kommer att ingå i denna.  

 



Juniorkommittén kommer att byggas upp med nya personer, 
Kristoffer Edwall kommer att ingå i denna. 

Klubb-och medlemskommittén har inte haft något möte där kommer 
nu Susanne E att vara sammankallande.  

Bankommittén har påbörjat sitt höstarbete med ett antal tee´s och 
bandat de träd som skall sparas. Greenerna kommer att sås inom 
kort.   

§93   Nytt avtal rangen/bollmaskin 

Jenny informerade om avtalsförslaget, hon skall kolla upp att den 
information hon fått stämmer. 

§94   Sammanfattning Moraveckan 

Tommy informerade om att det var mellan 1100 – 1200 starter, 
tyvärr var det inte så många medlemmar som ställt upp under 
veckan. Diskuterades olika förslag på vad som kan göras för att få 
medlemmar att ställa upp. 

§95   Information möte med Sisu 

Beslutades om uppföljning den 30 oktober på Mora-parken. 

§96   Övriga frågor 

Åsa informerade om vad hon har hittat angående ansökningar i 
fonder, stiftelser mm. Kontakt skall tas med Anci Wadman och 
undersöka vad som kan sökas genom RF. 

Jenny informerade om ett antal punkter på medlemsundersökningen. 

Det hade kommit en fråga från Solön GK angående ett 
samarbetsavtal. Jenny hade tagit fram ett sådant och det beslutades 
att anta detta. 

Sture jobbar på att få till ett utbyte med Trysil GK. 

            Årsmöte/medlemsmöte 

Beslut att ha årsmöte den 8 december och ett medlemsmöte direkt 
efter. Jenny kollar med Mora-parken om det finns någon mindre 
lokal. 



       

 

        Styrelsefrågor 

Aktuella frågor avhandlades. 

 

Mötet avslutas. 

 

Mora 2022-09-20 

 

Håkan Dahlman   Vid protokollet  

 

Ordförande   Irene Bäck Goth  

Tommy Nyström 

 

justerare    
  


