
 

 

 

Protokoll från styrelsemöte Mora GK 2022-11-17 

 

Närvarande: Håkan Dahlman, Sture Hökerud, Åsa Mattsson, Tommy 
Nyström, Jenny Liljeblad, Susanne Ericson, Agneta Ersson och Hans 
Karis.  

§107   Mötets öppnande  

Ordföranden Håkan Dahlman hälsade välkommen och öppnade 

mötet. 

§108   Dagordning  

Dagordningen godkändes, till sekreterare valdes Susanne Ericson och 

att justera protokollet valdes Tommy Nyström. 

§109   Föregående protokoll 

Föregående protokoll hade gått ut via mejl till styrelsemedlemmarna, 

ingen hade något att erinra så detta lades till handlingarna. 

§110 Ekonomi 

Jenny redovisade för preliminära bokslutet och resultat- och 

balansräkning uppgifter tom november och svarade på de frågor som 

uppstod.  

Förslag på budget 

Jenny har föreslagit en budget och styrelsen ska utreda vissa poster 

innan förslaget till årsmötet är klart. 

§111   Kommittéer  

Marknadskommittén har möte 1 gång per månad. De jobbar med att 

ta fram ett paket för de större sponsorerna. 

Klubb-och medlemskommittén har inte haft något möte.  



Bankommittén har påbörjat sitt arbete med att färdigpreparera 

banan för vintern. Man har även påbörjat arbetet med släntning av 

vattenhinder samt fylla igen vattenhindret framför greenen på 

femman. 

Tävlingskommittén är klar med en preliminär tävlingskalender till 

2023. 

Åsa har börjat och kontakta de olika kommittéerna för att höra vilka 

personer som sitter kvar.  

Sport och juniorkommittén byter namn till juniorkommittén. Kommer 

bli en nystart med nya kommitémedlemmar. 

Valberedningen är klara med sitt arbete.  

§112   GEO Miljöcertifiering 

Alla golfklubbar ska göra denna certifiering. Styrelsen beslutade att 

starta upp detta arbete och tillsätta en kommitté efter årsmötet. 

§113   Golfhäftet 2023 

Golfhäftet kommer att gälla vardagar och inte helger och veckorna 27 

- 31. 

§114   Frågor inför golftinget 20 november 

Förutom ordinarie dagordning kommer man att diskutera utökat 

samarbete med Dalaklubbarna 2023. 

§115   Motioner till årsmötet 

En motion har inkommit till styrelsen som har tillstyrkts av styrelsen. 

§116   Frågor till medlemsmötet 

Information om banan  

GEO Miljöcertifiering 

Ideellt arbete och kommittéer  

 

 

 



§117   Övriga frågor    

Inga övriga frågor        

 

Styrelsefrågor 

Inga aktuella frågor avhandlades. 

 

 

Mötet avslutas. 

 

Mora 2022-11-17 

 

Håkan Dahlman   Vid protokollet  

 

Ordförande   Susanne Ericson   

 

Tommy Nyström 

 

Justerare    

  


