
Protokoll från styrelsemöte Mora GK 2022-10-24 

 

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

 

§97   Mötets öppnande  

Ordföranden Håkan Dahlman hälsade välkommen och öppnade 
mötet. 

§98   Dagordning  

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

§99   Föregående protokoll 

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

§100   Ekonomi 

Resultat- och balansräkning t o m september hade gått ut via mejl till 
styrelsemedlemmarna. Jenny redovisade preliminära uppgifter tom 
oktober och svarade på de frågor som uppstod.  

 Förslag på budget 

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

 Förslag till inköp på banan 2023 

Håkan informerade om att det behövs en ny fairway-klippare 
diskuterade eventuell leasing, samt att bevattningen på banan 
behöver fixas. Håkan tar fram förslag på detta. 



§101   Kommittéer  

Marknadskommittén har startat upp med två möten och arbetar med 
att kontakta befintliga sponsorer.  

Klubb-och medlemskommittén har inte haft något möte. Åsa 
kontaktar de olika kommittéerna för att höra vilka personer som 
sitter kvar.  

Bankommittén har påbörjat sitt höstarbete, de söker bland annat 
någon som kan ta hand om riset som blivit efter röjningen. Håkan 
informerade om arbetet som pågår på banan. 

Tävlingskommittén har inte haft något möte. 

Valberedningen är snart klara med sitt arbete.  

§102   Info. Players 1st 

Jenny informerade om vilka olika uppgifter och statistik som kan 
inhämtas. 

§103   Ansvarsfördelningen vid olika områden 

Jenny undrar vem som beslutar om stängning och öppning av banan. 
Beslutades att Håkan kollar med Robin när sådana arbetsuppgifter 
ska göras då det inte är lämpligt med spelare på banan. 

§104   Nytt datum för processdag? 

Beslutades att skjuta på denna tills efter årsmötet. 

§105   Söka bidrag för studio och solceller 

Håkan och Sture arbetar med detta de kommer att begära in fler 
offerter och även kontakta Eva Lignell för att undersöka hur vi ska gå 
tillväga med ansökningar. 

§106   Övriga frågor             

Hans Karis informerade om att Vasaloppsutmaningen kommer att 
starta omkring 13 – 14 december och 10 – 12 januari, det kommer att 
bli sex dagar med 12 personer/dag. 

 



Jenny informerade om GIT-kursen och vad som kommer att bli nytt 
bland annat gällande faktureringen. 

Beslutades att godta förslaget från The Bucket Pros angående 
mjukvaran till Rangen.  

Styrelsefrågor 

Inga aktuella frågor avhandlades. 

 

Nästa möte torsdagen den 17 november kl. 17.00 på Mora Mast 

 

Mötet avslutas. 

 

Mora 2022-10-26 

 

Håkan Dahlman   Vid protokollet  

 

Ordförande   Irene Bäck Goth  

Hans Olsson 

 

Justerare    
  


