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Trummenäs GK – Styrelseprotokoll 
 

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

Adjungerade: Johan Bjerngren (Klubbchef)  

 

1. Mötets öppnande  
Mats hälsade välkomna till detta via ZOOM   

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes  

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

4. Justering av föregående mötesprotokoll 
Lades till handlingarna 

5a. Klubbchefsrapport 

• Johan kommer under 2021 att förändra klubbchefs rapporteringen till styrelsen så att den blir ännu 
tydligare. Separata bilagor bifogas från Hampus och Björn med likartad design på informationen. 
Utskick görs 1 ggr per månad med uppstart i närtid.  
Förslag på dokumentationen bifogas till protokollet.  

• Viss frustration finns gällande hanteringen av fakturor till våra medlemmar. Johan arbetar för att få 
ersättning av företaget som vi anlitar i detta arbete pga bristfälliga leveranser.   

• Vårt digitala medlemsmöte blev oerhört lyckat, funderingar finns på att permanenta denna form av 
information som ett komplement till fysiska möten.   

5b. Banchefsrapport 
Rapport kommer i mars, se föregående punkt 5a 
 
5c. Golfutvecklarrapport 
Rapport kommer i mars, se föregående punkt 5a 
 
 
 
5d. Personal och arbetsmiljö 

• Johan håller på att ta fram en personal-handbok, viktigt att vi kopplar ihop det med det arbete som 
har gjorts tidigare. Skall även finnas en länk till arbetsmiljöhandboken. Internrevision av vårt 
arbete i SAM kommer att utföras under våren. Mats F återkommer till Johan med tid.   
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5e. Övriga rapporter 

• 50/50. Mötet med kommunikationsgruppen blev inställt nytt datum planeras. 
 
6. Covid-19 Ekonomiska strategier  

• Johan tillsammans med Mats J, Mats Å och Maria bildar en grupp för att se över budgetläget 
framöver speciellt med tanke på hur Covid 19 kommer att påverka oss.   

• Olika scenarier skall beaktas i arbetet.  
 
7. Årsmöte 28/3 
 

• Bokslut 
Klart under nästa vecka 

• Verksamhetsberättelse 
Johan gör ett utkast, återkoppla senast 9/3-21 

• Årsmötet planering 
Agendan för mötet 28/3-21 kl 15:00 godkändes 

 
8. Besluts punkter 

• Kommittébeskrivning 
En utveckling av kommitté arbetet i klubben är nödvändig. En beskrivning av kommittéernas 
funktioner och innehåll finns framtaget. Denna har skickats ut till de föreslagna kommittéerna. 
Detta är ett försök att få en likvärdig struktur att förhålla sig till. Ansvariga från styrelsen ska 
finnas som ett stöd och ev hjälpa till att dra igång aktiviteter.  

• Kick off 2/4 
Detta läggs på is från klubbens sida. Inga tävlingar kommer att arrangeras. Restaurang och shop 
kör så som planerat utifrån sina egna Corona restriktioner. 
Återkommer med datum för öppning av banan med sommargreener. 

 
 
 
 
 
 

9. Övriga frågor 
• Hemsidan är på ”G”. Johan kommer att få lägga mer tid än det var tänkt för att få den färdig. 

Stefan M vill vara delaktig i detta arbete.     
• Foldrar om våra olika träningserbjudande, tas fram. 
• Styrelsen önskar ytterligare info när det gäller avtal om nya paddelbanor. Avtalet är ej 

undertecknat ännu.  
• Eventuella investeringar i restaurangen, Johan och Christina tittar på detta. 
• Återrapportering registerutdrag, någon återstår i styrelsen.  

Johan ansvarar för att banpersonalen visar upp sina utdrag.   
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10. Kommande möten: 

• 50/50 möte     29/3 16:30-18:30 
• Styrelsemöte  29/3 18:30-20:30 

11. Mötet avslutas: 
Ordförande tackade och avslutade mötet 
      

 

Justering av protokoll  
 
 
 

Sekreterare  
Eva Axelsson  

Ordförande  
Mats Johansson 

Ledamot  
Mats Fransson   
 

 


