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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, Åse Hamn 

Adjungerade: Johan Bjerngren (Klubbchef)  

 

1. Mötets öppnande  
    Mats J 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 

Compani 56 hade lovat att vår hemsida skulle vara klar 15 mars. Leveransen blev tyvärr försenad men är nu 
i stora drag utrullad. Vidareutveckling sker efter hand. KC-rapportens nya design kommer att vara klar till 
nästa möte inkl sep rapport från funktion ”Golfutveckling” samt ”Bana”.   
Vår fakturering har fortsatt att vara en följetång vilket tar mycket tid.   

5b. Banchefsrapport 
Banan kommer att öppna 31/3 kl 10:00.  
Alla maskiner har kommit förutom välten. (inte kritiskt på något sätt).  
Vi nu har 10 golfbilar i stället för 6. Dock har vi inte löst parkeringsyta till alla 10 ännu. 
  
5c. Golfutvecklarrapport 
Träningsutbud och tider finns på vår hemsida. Träningar drar i gång under april. 
 
5d. Personal och arbetsmiljö 
Bemanningen är fulltalig. Det som det återstår är lite frågetecken kring städet. Ev lösning ihop med 
campingen.  

Johan jobbar vidare med en personal-handbok, nytt datum med personalen ska bokas in. Jimmy och Emil är 
arbetsledare för varsin grupp och Hampus är Head Greenkeeper. 
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5e. Övriga rapporter 
Solcellerna är på plats, grävning för ny kabel är på gång. 
 
6. Covid-19 Ekonomiska strategier  
Här kommer vi att ha kontinuerlig uppföljning på medlemsavgifter, greenfee och sponsrings intäkter. Detta 
för att kunna bromsa i tid om något händer. Vi har en större kostym än 2020.     
 
7. Beslutspunkter 
• CRM system:  

Johan redogjorde för 3 alternativ Sweetspot, Hubspot och Mailchip. 
Styrelsen fattade beslut att använda Mailchip under 2021. 

• Register: Alla ledande personer som kan komma i kontakt med barn och ungdomar ska lämna utdrag 
från belastningsregistret. 

 
8. Övriga frågor 
Juniorerna Team Trummenäs vill gärna åka på läger. För att finansiera detta vill de sälja kakor och godis. 
Detta ska inte konkurrera med shop eller restaurang. Styrelsen godkände detta. Pengarna går in i klubbens 
kassa. 
Arbetet med 50/50 fortskrider med full kraft i arbetsgrupperna. Projekt under 2021.  
Fredag 2/4 kommer Ebba Nilsson och Marcus Söder att medverka i en kortfilm gällande 50/50 projektet. 
Stefan Malmström är regissör.   
 
9. Kommande möten: 
Styrelsemöte 26/4 17:30-19:30 

10. Mötet avslutas: 
Ordförande tackade och avslutade mötet 
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Sekreterare  
Eva Axelsson  

Ordförande  
Mats Johansson 

Ledamot  
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