
                     Styrelsemöte 2013-10-03 

 1 

 

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 

Loftahammars Golf AB den 3 okt 2013 kl 20.00 
 

Plats: Via telefonmöte 

 

Närvarande  Svante Gustafson, ordförande 

  Eva Thörngren  

  Åsa Johanson 

Bengt Lennhammar 

Ossian Nilsson 

Torgny Kindh  

Pälle Strångert 

 

Övriga 

Joakim Jansson, sekreterare 

 

 

 

§ 103 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla 

välkomna.  

 

 

§ 104 Förslag till dagordning presenterades och dagordningen godkändes. 

 

 

§ 105 Till sekreterare valdes Joakim Jansson  

 

 

§ 106 Till Justeringsman valdes Svante Gusafsson 

 

 

§ 107 Föregående protokoll gicks igenom. 
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§ 108 Klubbhus  

Kort diskusson fördes om bygglovet som miljö och 

byggnadsnämnden gett oss den 25 september. Bengt berättade att 

nämnden varit enig. 

 

Svante redogjorde att vi nu fått klartecken att bygga klubbhuset med 

två ägare, LGK och LGK AB. Detta innebär att vi kan dra momsen 

för det som byggs i LGK AB. Därefter ska vi hitta en hyressättning 

som LGK AB betalar till LGK. Hyran kommer vara relativt låg. 

 

Ossian och Bengt redogjorde för diskussionerna med Trivselhus och 

Aleglo Bygg. Trivselhus har allt under kontroll och beräknas kunna 

leverera huset straxt efter jul. Aleglo Bygg har ännu inte fått alla 

detaljer på plats när det gäller el och el-materiel. Ambitionen är att 

börja förstärka vägen ner till kiosken under vecka 41 för att i slutet 

på vecka 42 kunna ta ner skogen. Därefter börjar markarbeten och 

gjutning av grunden.   

 

Kort diskussion fördes om användningsområden för de övriga 

byggnaderna som kommer bli över, kiosken, lusthuset och 

bagförvaringshuset. Lusthuset är bra att använda som startkur och 

bagförvaringshuset skulle kunna göras om till en samlingspunkt för 

ungdomarna. Detaljerna kring detta får vi återkomma med under 

våren. 

 

Åsa berättade om den obligatoriska träff som Arvsfonden kallat till 

för de som blivit beviljade pengar. Arvsfonden har en projektplats på 

nätet där man ska dokumentera sitt projekt, det arbete som bedrivs 

och följa upp ekonomin. Man är noga med uppföljningen och det är 

viktigt att föra en dialog med Arvsfonden om projektet på något sätt 

byter inriktning eller förändra på något sätt. Åsa tyckte det varit en 

bra dag och LGK var en av de som fått mest pengar. De i hennes 

grupp hade fått 100 000 kr upp till någon miljon. LGK hade fått så 

mycket pengar för att man tar initiativ till att knyta ihop ett helt 

samhälle. 
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§ 109  Banan, ekonomi, greenfee och framtida investeringar 

Joakim berättade kort om hur året varit med lite mindre intäkter från 

shop och ca 300 greenfee gäster mindre i jämförelse med 2012. 

Dock slår det inte så mycket på intäkterna då det i första hand är 

lågsäsongsgreenfee som vi tappat. 

 

Under hösten provkörs olika fabrikat av fairwayklippare och vi 

plockar in offerter inför den investeringen vi kommer behöva göra 

under 2014. Joakim återkommer med beslutsunderlag senare i höst 

eller i början på nästa år. 

 

Arbetet med att torva och förbättra greenerna pågår för fullt där ett 

stort arbete görs på bl a green på hål 7, se bild nedan. Även mycket 

andra förbättringsåtgärder genomför inför säsongen 2014. 

 

 
 

 
 

§ 110 Spelrättsavgift 2014 

Joakim informerade om de prisökningar som kontinuerligt sker där 

alla kostnader ökar, löner, drivmedel, banmaterial, försäkringar mm. 

Utifrån detta föreslog Joakim i linje med tidigare års diskussioner att 

det är rimligt och angeläget att varje år höja i linje med de 

prisökningar som sker för att inte behöva göra en större höjning 

något år senare. Dock hänger prisjusteringarna ihop med antalet 

medlemmar och därför avgörs det från år till år vilket behov av 

höjning eller sänkning som finns. Får vi t ex 50st fler medlemmar så 

kan vi sänka avgiften med 200kr. 
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Beslut fattades att höja spelrättsavgiften med 100kr för 2014. 

Årsavgiften blir då 3 800kr + 300kr i städavgift. Ingen höjning görs 

för barn och ungdomar. 

 

Det innebär att vi bör höja med ca 100kr per år vilket är utslaget per 

månad är drygt 8kr. 

 

Nästa möte bokads söndagen den 24/11 kl 09.00. Obs nere på 

klubben då vi ska kika på hur arbetet med klubbhuset fortskrider. 
 
 
 
 
 

 

Svante Gustafson  Joakim Jansson 

Justeringsman  Sekreterare  

    
 

 

 


