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  Trummenäs GK – Styrelseprotokoll 
 
 

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

Kallade Adjungerade: Johan Bjerngren (Klubbchef)  
  

 

 

1. Mötets öppnande  
   Ordf. Mats J hälsade välkommen till detta möte via TEAMS    

2. Godkännande av dagordning  
   Dagordningen godkändes 

3. Val av justeringsperson  

   Mats Åhman valdes jämte ordf. Mats Johansson att justera protokollet 

4. Justering av föregående mötesprotokoll 

   Lades till handlingarna  

5a. Klubbchefsrapport  
    Vi har en förhållandevis god ekonomi, det är ett bättre resultat 
    jämfört vid samma tidpunkt 2020. Plus på greenfee, spelrätter och 
    driving range. Vi behöver trots detta öka på våra intäkter, vi har 
    ökade utgifter när det gäller ex. maskinpark.  
    Vi är ni 1114 aktiva medlemmar. Arbeta fram en strategi för 
    tillgängligspel på banan. Johan kontaktar Sölvesborg och Karlshamn 
    GK och tar fram underlag till nästa möte. 

5b. Banchefsrapport  
     Bifogar rapport  

5c. Golfutvecklarrapport 

     112 introduktionsmedlemmar, minskning av gruppträningen, vilket vi 
     tror beror på covid-19,privat lektionerna ökar.        
     Bifogar rapport 
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5d. Personal & Arbetsmiljö 

    Personalen arbetar med SAM för att synliggöra och minimera risker. 
       

5e. Kommittérapporter 

    Tre frågor från kommittéerna som ska till styrelsen 

    1. Ekonomiska frågor 

    2. Frågor av principiell eller strategisk betydelse     

    3. Viktig information som hela styrelsen bör känna till 
    Övriga frågor behandlas i kommittéerna 

    Bankommitteén: Mats Å och Johan har förslag, att tillfråga någon 
    från ref.gruppen för MP att ingå i bankommitteén. 

5f. Övriga rapporter 
    Hur arbetar vi vidare med att synliggöra och engagera projektet 
    50/50 för övriga medlemmar  
    Det förs diskussioner med ELBE golf. 
    Solcellerna är igång, nu väntar vi på att få Appen inkopplad så vi 
    kan följa elproduktionen. 
    Displayen på bollmaskinen påverkas negativ av solljuset, ser över  
    hur detta kan lösas på bästa sätt. 

6. Covid-19 Ekonomiska strategier 
   Fortsatt noggrann uppföljning av budgetarbete. En ökning av  
   sponsorintäkter.    

7. Beslutspunkter 
   Johan får i uppdrag att slutföra upphandlingen av asfalteringen vid 
   driving rangen.  
   Johan och Christina får i uppdrag att inhandla en ugn till 
   restaurangen. 

8. Övriga frågor  
   TEEN cup  här har det kommit in 70tkr. ”Slag för livet” 62tkr.  
   Kan vi lägga detta på hemsidan? 
   Parkering kommer att iordningställas ovanför driving rangen 
   Nästa styrelsemöte 21/6 ev fysiskträff 
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9. Mötet avslutas  

   Ordf. tackade och avslutade mötet 

 

 

 

 

Justering av protokoll  
 
 
 

Sekreterare  
Eva Axelsson  

Ordförande  
Mats Johansson 

Ledamot  
Mats Åhman  
 

 

 

 

 


