
 

 
Protokoll från styrelsemöte 2020-10-19 
9/20 
Beslutande: 

• Mats Johansson, ordförande- Närvarande 

• Åse Hamn- Närvarande 

• Eva Axelsson- Närvarande 

• Mats Fransson- Närvarande 

• Stefan Malmström-Närvarande  

• Mats Åhman- Närvarande 

• Elisabeth Möller- Närvarande 

• Maria Nilsson- Närvarande 

• Christina Svensson- Närvarande 
 

Övriga deltagare: 

• Klubbchef Johan Bjerngren.  
RF/SISU Madelene Augustsson 

 
1. Mötets öppnande  

Mats J öppnade mötet 
 

2. Godkännande av dagordning 
Förslaget till dagordning godkändes. 

 
3. Val av justeringsperson 

Mats J och Mats Fransson valdes att justera protokollet 
 

4. Justering av föregående mötesprotokoll 
Protokoll från sep och okt justeras på nov mötet 

 
5. Rapporter 

      5:1 Klubbchefens rapport  
      Ekonomi 
      Johan redovisade hur långt Mats J, Mats Å och han kommit i budgetarbete. Här finns det  
      poster som behöver justeras något. Detta blir deras uppgift fram till årsmötet.  
      Johan redovisade också nya medlemmar, spelade rundor och utfallet av Players1.  
      Beläggningsgraden är hög! Detta är även redovisat i ett medlemsbrev kom v 43   
      Arbetet med inköp av ny maskinpark fortlöper. Offerter håller på att granskas.  
 



Personal /Arbetsmiljö  
Personal – Johan har haft sista personalmötet för året, där gjordes en utvärdering med ett 
positivt resultat som visar riktningen inför nästa år.  
 
5.2 Övriga rapporter 
En genomarbetad strategi som är anpassad för det allt större intresset från medlemmar 
samt nybörjare som vill träna och utveckla sin golf hos oss bör tas fram inför nästa år.    
 
Solceller är nu monterade på Shopen. Johan kommer att ha ett nytt möte om det fortsatta 
arbetet. Fortsatt uppmontering av solceller vid kiosken sker i närtid.   
 
Damkommittén kommer att ha sitt höstårsmöte den 4/11, Johan kommer att delta. 
 
Stefan redovisade arbete från kommunikationsgruppen och tankar kring vad och 
hur vi kan förmedla detta till våra medlemmar på årsmötet.  
 
Styrelsen tog beslut om att ta fram en masterplan för banan. Extern erfaren hjälp 
hyrs in för ändamålet. Arbetet kommer att påbörjas snarast. 
 
Augusti -21kommer Trummenäs GK att vara värdar för riksfinalen Teen Cup 
ungdomstävling.  

 
6. Covid-19 Ekonomiska strategier  

Vi följer de strategier vi haft under året   
 

7. Årsmöte  
15/11 kl 15:00 i Brinova. Mötet skall Corona anpassas, Mats J pratar med Bengt 
Wittesjö. Tina ansvarar för säkerhetsupplägget.  

a. Budget 
Utfall budget 2020 och kommande budget för 2021 kommer att redovisas. 
Förslag på differentierade medlemsavgifter etc.  

      b. Stadgar bifogas protokollet.    
  

8. Kommittéer 
Tävlingskommittén träffas den 4/11. 
Önskemål att starta en seniorkommitté 
 

9. Beslutspunkter 
Maskinpark  - Johan jobbar vidare på detta, har ännu inte fått in alla offerter.    
Stadgar - Föreslagna ändringar i stadgarna som tidigare skickats ut godkändes av 
mötet 

             
10. Restaurang: 

            Maria och Christina kommer att ha ett avslutande samtal med Robin och Cornelia     
 
11. Övriga frågor 

 

12. Kommande möten 
      15 november kl 15:00- 17:00     Höstårsmöte Brinova 

             16 november kl 16:30- 18.30     50/50 möte  
            16 november kl 18.30- 20.30     Ordinarie styrelsemöte 
             14 december kl  17.30 - styrelsemöte + mat i centrum 



 

13. Ordföranden avslutade mötet 
           
             Sekreterare: 

 Eva Axelsson 
             
             Justerar 
             Mats Johansson   Mats Fransson 

 Ordf.    Ledamot 


