
   Styrelseprotokoll 6   

2021-06-21 

 OMTANKE – KRAFT – KVALITET 

 

  Trummenäs GK – Styrelseprotokoll 
 
 

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

Frånvarande: Christina Svensson 
Via länk: Åse Hamn 

Kallade Adjungerade: Johan Bjerngren (Klubbchef)  
  

 

 

1. Mötets öppnande  
Ordf. Mats J hälsade välkommen till detta möte på Trummenäs GK    

2. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes 

3. Val av justeringsperson  
Mats Fransson valdes jämte ordf. Mats Johansson att justera 
protokollet 
 
4. Justering av föregående mötesprotokoll 
Lades till handlingarna  

5a. Klubbchefsrapport  
Arbetet med att periodisera kan göra att det är svårt att läsa ut 
hur vi ligger till jmf förra året och i budget. Kassaflödet är bra.    
Ökad sponsring, spelrätter är ett plus på 65tkr (1092 aktiva medlemmar 
2021 mot 1045 aktiva medlemmar 2020), greenfee har ökat med c:a 100´  
Spelronderna för medlemmarna har minskat något, sen föregående år.  
Solcellerna producerar el. 
Bevattningssystemet håller på att ses över och en plan för åtgärder tas 
fram både för närtid och på längre sikt.   
    
5b. Banchefsrapport 
Sommarjobbare är i gång och ska introduceras i arbete. 
Bifogar rapport  
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5c. Golfutvecklarrapport       
Juniorgrupperna är i full gång. Speciellt roligt att vi har fler tjejer 
än tidigare år. Dock lite sämre i vuxenträningen.  
Bifogar rapport 

5d. Personal & Arbetsmiljö 
Personalmöte en ggr/mån. SAM materialet är nu färdigställt och  håller 
på att implementeras. Viktigt att ha kontroll på risker och att de 
förebyggs på bästa sätt för att olyckor skall undvikas. Löpande 
dokumentation. Arbetsmiljöbok med instruktioner finns framtagen. Johan 
och Hampus ansvariga. Mats F behjälplig. Banpersonalen är nu indelade i 
mindre arbetslag. 
 
5e. Kommittérapporter 

Tävlingskommitté: 
Weikels konstrunda, tyvärr var det lite färre anmälda än förra året. 
Det blev en härlig tävlingsdag med digital prisutdelning. 
Juniortävling: Blekinge touren klubb-kval, positiv feedback på 
organisationen. 

Seniorkommittén: 
Kommittén är i gång och har haft flera möten. Organisation och 
bemanning är klar. Rutiner och arbetsområden är spikade. Tisdaggolfen- 
just nu 3 testtävlingar innan nästa termin startar i augusti. 
Ordförande/sammankallande Mats Fransson.  
 
Medlemskommittén: 
Maria har mailat ut en inbjudan till våra nya medlemmar 

”nybörjargolf/nya golfare ”  
 bifogar info 

Bankommittén:  
Mån-tis 21-22/6 erbjuder Johan medlemmarna att gå 
banvandring, med syfte att få input till vår Master Plan. Fokus på 
banans utformning in i framtiden. 
 
5f. Övriga rapporter 
50/50 projektet är igång och det som enligt handlingsplanen skulle 
vara klart till midsommar är nu klart förutom städschemat på 
toaletterna.  
Neutrala rutiner tas fram som standardiserar kommittéernas arbete. 
Speciellt med tanke på vårt arbete inom 50/50 projektet. Modell Senior 
kommitténs uppbyggnad.    
Ansvariga Mats F och Elisabeth M. Klart början av Juli.             
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Solcellerna är igång, Appen är inkopplad så nu kan följa vi följa 
elproduktionen. 
Compani-56 gör ytterligare förbättringar på hemsidan. 

6. Covid-19 Ekonomiska strategier 
Fortsatt noggrann uppföljning av budgetarbete. Oförändrat sedan 
förra mötet.   

7. Beslutspunkter 
Förhandlingen med ELLBE Golf är nu genomförd. Ett tillägg till gällande 
avtal kommer att bifogas.  Klubbchefen ges uppdrag att utforma 
tillägget. Styrelsen kommer dessutom att fortsätta 
organisationsdiskussionen. 
 
8. Övriga frågor  
Inga för dagen 

9. Mötet avslutas  
Ordf. tackade för gott samarbete under våren och önskade all en skön 
golfsommar 

 

 

Justering av protokoll  
 
 
 

Sekreterare  
Eva Axelsson  

Ordförande  
Mats Johansson 

Ledamot  
Mats Fransson  
 

 

 

 

 


