
   Styrelseprotokoll 7  

2021-08-16 

 OMTANKE – KRAFT – KVALITET 

 

  Trummenäs GK – Styrelseprotokoll 
 
 

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

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  
Ekonomi 
Likviditeten är fortsatt god, även om vi har kommande större utgifter, så finns det en 
hel del intäkter som är på väg in.   
Det största problem vi har på banan är bevattningen därför behöver vi utarbeta en 
åtgärdsplan med det snaraste.   
En sammanställning över den feedback vi fått från referensgruppen och 
banvandringen är snart klar och kommer då skickas till styrelse, medlemmar och 
Fulke. Till Teen cup är tanken och förhoppningen att vi kan sätta ihop en grupp som 
gnuggar lite extra för att höja finishen på banan.  

5b. Banchefsrapport 
Fairway börjar ta sig på ett bra sätt. På vissa Teer finns förbättringsområden. 
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Greenerna är helt okej. Vi har torkskador och slitage på fourgreen och ytorna runt 
omkring på en del hål.   
 
5c. Golfutvecklarrapport       
Ingen ny rapport.  
 
5d. Personal & Arbetsmiljö 
Det är många som jobbat många timmar både under Trummenäs veckan och nu 
senaste dagarna inför KHK-open. En målbild bör vara att titta på hur vi kan fördela ut 
dessa arbetsuppgifter på flera.  
Det finns en oro på vilket sätt några enstaka medlemmar uttrycker sin frustration, 
över att dom tycker att banan ska vara bättre. Vi kan ta kritik gällande banan och vårt 
sätt att arbeta, men det måste vara på ett konstruktivt sätt utan personangrepp.    

5e. Kommittérapporter 
Mats F och Elisabeth har författat en rutin och arbetssätt som ska ligga till grund för 
kommittéernas arbete fram över. Detta dokument kommer att introduceras för den 
ansvarige i respektive kommitté och styrelsen under hösten. 

Tävlingskommitté: 
Något färre deltagare under Trummenäs veckan jämfört med 2020. 
Arbete med vilka tävlingsformer som ska ligga under veckan kommer att ses över.  
Vi bör arbeta ännu mer för att KM skall bli en naturlig tävlingsform i de olika klasserna. 
Försöka få med fler kvinnor i detta sammanhang.                                    
Utbildning av fler som kan vara tävlingsledare.  

Förslag finns att även ha en Juniortävling.  
Positiv feedback från de tävlande att det var god stämning och ett bra speltempo. 
KHK Open blev en riktig höjdare. Bra engagemang och ökade intäkter. 
Just nu arbetas det för högtryck med att få klart allt inför Teen Cup.  

Seniorkommittén: 
Kommittén är i gång och har haft flera möten.  
 
Damkommittén: 
Månadsavslutning 8 sep och Hemlig resa är planerad till den 11sep 
     
Medlemskommittén: 
Fadderrundor och spel för nya medlemmar är igång 
     
Bankommittén:  
Rapport kommer. 
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5f. Övriga rapporter 
En grupp medlemmar och några företag kommer att hjälpas åt med att förändra och 
förbättra vår studio. En positiv nyhet, som kommer att gynna våra medlemmar. 

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

7. Budget 2021& Verksamhetsplan 
Starta processen med budgeten för nästa år, ta fram underlag när det gäller 
spelrätter, medlemskap, introduktion medlemskap och restaurang.  
 
8. Årsmöte 2021 Höst  
Mötet körs digital den 10/10-21. (Förberedande möte inför årsmötet 27/9) 
Mats Å valdes till representant från styrelsen mot valberedningen. 

9. Beslut  
Inga 

10.Övriga frågor 
Certifiering 50/50, Johan kontaktar Sandra förslag på datum 1/10-21. 

12. Nästa styrelsemöte   
13/9 ordinarie möte 
27/9 planeringsmöte inför höstmötet 

11. Mötet avslutas 
Ordförande tackade och avslutade mötet 

 

 

Justering av protokoll  
 
 
 

Sekreterare  
Eva Axelsson  

Ordförande  
Mats Johansson 

Ledamot  
Mats Fransson  
 

 

 

 


