
         Protokoll fört vid vid möte med styrelsen för Strängnäs GK

          Dag: Tisdagen den 24/1 2023 18.00 – 20.15 

          Plats: Montessoriskolan

          Närvarande : Styrelsen exkl. suppleanter samt Cecilia Hedberg och Per Magnusson delar av  

                              mötet. Ordf på länk från Spanien.

• Mötets öppnande

• Godkännande av dagordning: Tolkning och analys av ”Arbetsbeskrivning” för 
funktionen golfchef. Flyttat som sista punkt. Övriga frågor enligt nedan.

• Föregående mötes  protokoll: Godkändes. 

• Ekonomi: Resultatrapport 2023-01-19 granskades. Konstaterades att avvikelsen i f t 
budget är c 545 000. Trots allt ett positivt resultat beroende på försäljning av mark. 
Likvida medel för dagen 1 970 000 kr inkluderat den miljon som vi låst på banken. 
Styrelsens uppfattning är att avvakta med beslut om eventuella höjningar av 
spelavgifter och se över utgiftssidan i syfte att minimera ett negativt resultat. 
Beslutades att följa utvecklingen och besluta om budgeten i ett senare skede när vi 
ser medlemsutvecklingen och kan överblicka kostnadssidan bättre.          

• Bidrag 2023 sammanställning, och investeringar  2023 bordlades.           

• Juniorkommittémöte 2022-12-19: Uppföljning och åtgärder. Ytterligare ett möte 
har avhållits där det endast var tre närvarande inklusive Per. Mycket oroväckande att 
tidigare ledamöter verkar ha försvunnit utan någon förklaring. Vi behöver 
förstärkning! 

• Projektöversikt redovisning: Dokumentation 2023-01-02.

• Dokumentation sponsorer: För att underlätta redovisning av vad som avtalats.

• Redovisning och beslut, avtal solpaneler och laddstationer: Avtalsförslag 
godkändes när det gäller utförande och övriga villkor för vagnboden. Värde c 350 
000 kr brutto (kostnader för sponsorspaket tillkommer)

• Strängnäs Vasan 6 juni 2023 information: Vi skall medverka med funktionärer 
enligt senare besked, vid firandet att Gustav Vasas kröning 500 års-jubileum.

• Tävlingskommittén: Rapport om verksamhet 2023. Har ett inplanerat möte den 1 
feb. då man lägger sista handen på 2023 år program.

• Vattenprojektet slutredovisning av förstudie och beslut hur vi går vidare: Vi 
fullföljer uppdraget och uppdrar åt Bill Söderberg att undersöka vilka bidrag som vi 
kan söka.

• Samarbetsavtal angående skötsel av grönytor på Larsluna IP: Förslag daterat 
2023-01-24 överlämnat Strängnäs kommun för fortsatta förhandlingar.

• Årsmötet 24/4 2023 förslag till program: Kallelse och dagordning enligt stadgarna.
Information om markförsäljning (Ortalis) och Vattenprojektet (Bill Söderberg) 
inleder mötet mellan 18.00 – 19.00 Därefter genomförs årsmötet.

• Medlemsundersökning: Beslutades att inte ändra på metoden, men vi behöver 
bättre analys och uppföljning. 



• Övriga frågor: Bankommittén rapporterade att det blir städdagar 2023 och att Bengt
Erik Larsson är ny i kommittén. 

                        Vi tackar ja till att arrangera SM (mor och dotter) 2024-07-02-03.               

                        Ingen förbokad tid för ”lördagsgänget” enligt styrelsens beslut på en förfrågan.

• Tolkning och analys av ”Arbetsbeskrivning” för funktionen golfchef: Dokumentation 
2023-01-04 skall som tidigare meddelats gälla från och med dagens datum. Styrelsen vill 
också markera vikten av att det upprättas en rutin för informationsmöten mellan 
Banansvarig, restaurangansvarig och klubbchef.

• Mötet avslutades.

   

              Bilagor:

• Ekonomi, resultat 2022 i f t budget och förslag till budget 2023, avgifter 2023. Cilla / Per.
• ”Funktion golfchef” redovisning av styrelsens beslut.
• Protokoll från Juniorkommittémöte (tidigare utskickat)
• Projektöversikt (sammanställning av vad som genomförts / pågår) 
• Dokumentation sponsorer (Cillas mall)
• Avtalsförslag solpaneler.
• Förstudie ”vattenprojektet”
• Förslag till samarbetsavtal (Strängnäs kommun)

              Bengt Johansson ordf.                                        Stefan Johansson sekr.


