
 

 

                         Protokoll från styrelsemöte 2023-03-13 

 

Närvarande: Håkan Dahlman, Sture Hökerud, Hans Olsson, Åsa Mattsson, Tommy Nyström 

 Susanne Eriksson, Kirre Ejderhamn & Kristina Hård af Segerstad (via Teams) 

 

§24 Mötets öppnande 

Ordförande Håkan Dahlman hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§25 Dagordning 

Dagordningen godkändes, till sekreterare valdes Sture Hökerud och justerare Susanne 

Eriksson. 

 

§26 Föregående protokoll 

Föregående protokoll hade skickats ut till styrelsemedlemmarna via mejl, ingen hade något 

att erinra så detta lades till handlingarna. 

 

§27 Ekonomi 

Klubbchef hade skickat ut resultat och balans till styrelsen men inga frågor hade inkommit. 

Vi har en hög lagernivå, medlemsbetalningar ligger ungefär på samma nivå som både 20-21 

och 21-22. Arbetet med Vasaloppet har gett ett bra tillskott (bra jobbat) och Jenny planerar 

in en avtackning för alla som ställt upp. PSC har börjat fakturerats ut. 

 

§28 Kommittéer 

Marknadskommittén: planerar in ett möte i början av April, nytt möte med kommunen 

planeras. 

Tävlingskommittén: är i behov av mer folk. 

Juniorkommitté: behöver en nystart. 



Bankommittén: avverkningen är snart klar och det mesta som ska flisas är insamlat. Här 

behövs resurser för att få bort allt ris som maskinerna inte kan ta, olika alternativ 

diskuterades. Omklädningsrum och renovering av dusch genomförs just nu. 

PSC kommittén: Följande medlemmar ingår numera i kommittén, Håkan Dahlman, Elisabeth 

Armgard, Kenneth Granat, Stefan Gullbrandsson och Sture Hökerud. 

Övriga kommittéer: ingenting att rapportera. 

 

§29 Shopen 

Vi har en hög lagernivå och många klubbor i lager, Tommy och Jenny arbetar fram ett förslag 

på hur vi ska försöka avyttra fjolårsklubbor. 

 

§30 Arbetsmiljöarbete 

Den 20/3 har klubben sitt första möte med Klubbchef, Banchef och medlemmar ur styrelsen 

för att påbörja en riskanalys för hela klubben. 

Hela arbetsmiljön är ett stort arbete och Jenny ber om hjälp från styrelsen för att ha en 

möjlighet att hinna med detta under året. 

 

§31 Stadgeändringar 

SGF har krav på att alla stadgar skall ändras enligt en ny modell, detta måste göras före 

årsmötet. Klubben har även en stadgeändring från årsmötet att genomföra. 

 

§32 Personal 

Ny anställningsannons på kanslist för säsongen 2023 kommer ut inom kort. 

Annons om ny Pro ligger ute. 

Banpersonalen för säsongen är klar. 

 

§33 Hemsida 

Det beslutades att vi ska byta plattform för hemsidan för att på ett mycket enklare sätt 

kunna hantera ändringar och tillägg. 

 

§34 Övriga frågor 

Medlemsmöte:  Det beslutades att vi ska kalla in till ett medlemsmöte/vårmöte i April. Det 

kommer att bli efter påsk. Datum och agenda kommer senare. 

Rabatt för medlemmar i Älvdalens GK:  Beslutades att ge 200:- i rabatt på årsgreenfee. 

Ortsgräns för städavgift: Det beslutades att städavgift gäller för 0250 området. 



Sture har bokat upp tid med Mora Kommuns energirådgivare för en genomgång och 

utlåtande för att ha möjlighet att söka bidrag för solcellsanläggning. 

 

 

Nästa styrelsemöte: 2023-04-13 kl.  17.00 på Moramast 

 

 

Håkan Dahlman 

Ordförande 

 

 

Sture Hökerud   Susanne Eriksson 

Protokoll    Justerare 

 

 


