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Trummenäs GK – Styrelseprotokoll 
 

Närvarande ledamöter: Mats Johansson, Maria Nilsson, Eva Axelsson, Mats Åhman, 
Christina Svensson, Elisabeth Möller, Åse Hamn, Mats Fransson 
Frånvarande: Stefan Malmström 

Adjungerade: Johan Bjerngren (Klubbchef)  

 

1. Mötets öppnande 
 Hälsade välkomna till detta TEAM möte  

2. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes  

3. Val av justeringsperson 
 Mats Fransson valdes jämte ordförande att justera protokollet  

4. Justering av föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

5a. Klubbchefsrapport 
Johan rapporterade att prognosen gällande omsättning för 2020 kommer att           
överträffa budget med nästan 0,5 Mkr  (strax under 9 Mkr jmf budget 8,5 Mkr)    
Resultatet kommer att landa på c:a 0,3 Mkr trots att extra direktavskrivningar gjorts.    
Kassaflödet på 1,2 milj 30/11-20. Flera faktorer har påverkat detta.  
Dels intäkten på 600.000 kr från överlåtelse av arrende till markägaren under 2019, 
dels uppskov av amortering av lån samt högre intäkter. Mats Åman och Johan går 
igenom kassa analysen före bokslut.  

5b. Personal & Arbetsmiljö 
Björn Hansson och Hampus Carlsson har lämnat utförliga rapporter över året samt   
redogjort för sina mål och tankar inför nästa år. Dessa bifogas protokollet.  
Johan har haft utvecklingssamtal med samtliga anställda. Våra arbeten kväver 
arbetstider som inte alltid kan skötas på ordinarie arbetstider. Detta är ett problem i 

all säsongsstyrd verksamhet. Styrelsen vill gärna vara behjälplig och främjar att vi har 
arbetsklimat där vi inte riskerar utbrändhet av personalen.  
Åsa och Johan arbetar vidare med TEAM känslan. 
Mats F träffar Johan B i början av året för att gå igenom arbetsmiljödelen enl SAM.  

5c. Övriga rapporter  
Solceller: En ny kraftigare elkabel behöver grävas ner från Pumphuset vid hål 18 för 
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att säkerställa funktion och kapacitet. Johan får i uppdrag att ta fram pris på 
detta. 
MP (masterplan) klubbhus: Reflektioner på ritningarna. Om och tillbyggnad och    
konditionen på huset. Byggnaden har byggnadstekniska utmaningar. Fortsatt 
diskussion kommer att ske med en jmf och värdering gällande ombyggnad alt 
nybyggnad. 
MP bana: Johan berättade om mötet med Pierre Fulke och hans tankar 
hur vi kan utveckla Trummenäs GK och vi kan driva detta tillsammans 
med våra medlemmar. Vi saknar återkoppling från en part, så vi 
återupptar frågan vid nästa styrelsemöte. 
Avtal med Ekonominavigation: är klart där Johan även för dialog om ett 
sponsringsavtal. 
Grand Opening : Elisabeth redogjorde för de planer som är gjorda 
tillsammans med Maria och Eleonor. Förslaget bifogas protokollet. 
Belastningsregister: Alla styrelseledamöter måste beställa nya 
utdrag från polisen innan årets slut. 

6. Covid-19 Ekonomiska strategier:  
Vi följer utvecklingen och förhåller oss till de restriktioner som Folkhälsomyndigheten 
kräver.   

7. Kommittéer:  
Ungdomskommittén har haft uppstarts möte, även tävlingskommittén har 
träffats. Tävlingsagendan för 2021 är på gång. 
Johan har på börjat ett arbete med att förtydliga kommittéernas 
ansvar, syfte och mål. Gemensam struktur gällande mallar och frågeställningar skall 
gälla.   

8. Beslutspunkter: 
 Inga nya beslutspunkter förutom det som framgår i protokollet.  
 
9. Restaurang:  
Diskussioner är i full gång och förhoppningen är att ett 
avtal är klart innan jul. När nya arrendator är klar så skall maskinparken kollas upp 
gällande funktion etc.  
Maria och Christina fick i uppdrag att 
avtacka Robin och Cornelia.  

10. Övriga frågor: 
 Åse tog upp frågan om 50/50.Vilken strategi ska vi ha, för att få 
ut vårt arbete och få våra medlemmar engagerade i detta. 
Kommunikationsgruppen får hjälpa till här. 
Nästa 50/50 är den 19/1, då ska vi diskutera rond 2 hål 1-5. 
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Förbättring av möteskultur på våra 50/50 möten.  Åse tar med frågan. 
Johan tog upp frågan om nya greenfee priser, golfhäftet etc. Årsmötet gav styrelsen 
och klubbchefen klartecken att arbeta med detta. Johan återkommer 
med förslag till styrelsen. 
  
11. Kommande möten: 
50/50 möte   19/1  16:30-18:30 
Styrelsemöte 19/1  18:30-20:30 

12. Mötet avslutas: 
Ordf tackade alla för ett väl genomfört år. En engagerad och 
drivande styrelse som vill sätta Trummenäs GK på kartan. 
Mats J bad Johan att framföra styrelsens tack till personalen. 
Johan kommer att skicka ut ett tack och jul/nyårs hälsning 
till medlemmarna. 
Vi önskade varandra God Jul och Gott Nytt år 
      

 

Justering av protokoll  
 
 
 

Sekreterare  
Eva Axelsson  

Ordförande  
Mats Johansson 

Ledamot  
Mats Fransson  
 

 


