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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 möte via Teams  

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 

Arbetet fortsätter att förändra och förbättra informationen till oss i styrelsen. Under 2021 kommer vi att 
periodisera budgeten, detta medför att vi inte kan jämföra sifforna med 2020 på samma sätt. Problemet är 
löst 2022.  

Vi har en förhållande vis god ekonomi med ett bra kassaflöde. Med ökade satsningar på personal, bana och 
maskiner har vi också fått högre utgifter. Vi har hög fokus på utgiftssidan.  

Underlag gällande april kommer i början på maj.  
      

5b. Banchefsrapport 
Utförlig rapport kommer i maj då rutinerna skall vara igång gällande rapporteringen.   
 
5c. Golfutvecklarrapport 
Rapport kommer i maj samma som ovan.  
 
5d. Personal och arbetsmiljö 
Arbetet med att följa de nya Corona restriktionerna är i gång. Vi har haft två fall av Covid-19. 
 
Det kommer att göras en genomgång av rutiner och förebyggande åtgärder inom vårt arbetsmiljöprogram 
tillsammans med Mats Fransson före midsommar.  
Som metodik utförs en internrevision som ligger till grund för att vi ska säkerställa att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet följs upp och hur vi rapporter incidenter och ev. risker.  
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Johan ser till att alla ska ha lämnat in utdrag från belastnings reg. till styrelsemötet i maj. 
 
5e. Kommittérapporter: 
Tävlingskommittén: Förslag att vi genomför tävlingen ” Ett slag för livet”. Peter Adaktusson och Fredrik 
Pettersson vill använda våra värdeord Omtanke-Kraft- Kvalité i sin marknadsföring och att klubben är med 
och stöttar en insamling. Förslag på digital insamling med ett mål på 100 tkr.  
Viktigt att det sker i samarbetet med Johan B när det gäller kontakten med våra sponsorer. Stefan kontaktar 
Fredrik för en intervju ang tävlingen. Styrelsen ställer sig bakom dessa förslag. 
Arbetet med Teen Cup ligger i fas.  
Medlemskommittén: Arbetet med nya medlemmar fortgår 
Seniorkommittén: Mats F tittar på hur andra klubbar organisera sig och har med 50/50 tänket. 
Hur vi får fler damer att engagera sig. 
Bankommittén: Johan och Mats Å jobbar på att få ihop en ref.grupp. Behöver skynda på detta arbete. 
Kommunikationsgruppen: Hög kvalité på markansföringen av Trummenäs GK på hemsidan och sociala 
medier. Bra information när det gäller händelser och bra filmer med att få ut budskapet om 50/50. 
Samarbetet med Compani 56 haltar, etapp 2 kommer v 18. Johan håller i kontakterna och styr upp 
samarbetet.   
Sponsring: Här pågår ett ständigt arbete 
 
5f. Övriga rapporter: 
För att ha kontroll över beslut och aktivitet som beslutas på klubben kommer Johan att använda en AP (att- 
göra –lista eller action point) lista. Blir även ett hjälpmedel för styrelsen      
     
6. Covid-19 Ekonomiska strategier  
Detta arbete sker fortlöpande. Fokus just nu är marknad och ej betalda avgifter. Ansvariga för detta är 
Johan och Mats Å     
 
 
 
 
 
 
7. Beslutspunkter: 
• Bokade tider som ej avbokas i tid (2 tim innan start) kommer att bli debiterade en avgift. Efter det att 

medlemmarna fått information och brev om att man inte avbokat så som det är bestämt, så kommer de 
fortsättningsvis att debiteras 100:- per tillfälle.  
Greenfee gäster debiteras full avgift vid varje tillfälle. 

 
8. Övriga frågor 
Protokollen kommer fortsättningsvis att finnas på hemsidan. 
Plan tas fram för hur vi ska hantera när det är frost på greenerna. Hur meddelar vi detta till berörda spelare, 
Johan ansvarar för detta arbete. 
Bollar till juniorer? Frågan lyfts igen. 
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50/50 möte den 11/5 (fysiskt) återkommer med plats om detta är möjligt? 
Eva kontaktar Eleonor ang. uppdatering av pärmen till våra golfvärdar.  
 
9. Kommande möten: 

• 50/50 möte     11/5  18:00-20:00 
• Styrelsemöte  24/5  17:30-19:30 

10. Mötet avslutas: 
Ordförande tackade och avslutade mötet 

 

 

 

 
      

Justering av protokoll  
 
 
 

Sekreterare  
Eva Axelsson  

Ordförande  
Mats Johansson 

Ledamot  
Mats Fransson   
 

 


