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Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 

Loftahammars Golf AB den 3 december 2016 kl 14.30-16.30 
 

Plats: Klubblokalen  

 

Närvarande  Svante Gustafsson, ordförande 

  Ossian Nilsson 

Ann-Katrin Vaknin 

Eva Thörngren 

Lena Törnborg  

 

Övriga 

Joakim Jansson, sekreterare 

 

 

 

§ 64 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla 

välkomna.  

 

 

§ 65 Förslag till dagordning presenterades och dagordningen godkändes. 

 

 

§ 66 Till sekreterare valdes Joakim Jansson  

 

 

§ 67 Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson.   

 

 

§ 68 Föregående protokoll gicks igenom. 
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§ 69 Sammanfattning av säsongen hittills, ekonomi, geenfee, 

försäljning, medlemmar mm 
  

 Säsongen som gått diskuterades och siffrorna nedan beskriver att det 

varit en bra säsong där greenfeen är det som på ett mycket positivt 

sätt sticker ut då intäkterna ökat med ca 70tkr. Dock var 

avslutningen på säsongen inte något vidare då både oktober och 

november bjöd på dåligt väder med regn och kyla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

§ 70 Information om upplägget med Krille 

Joakim berättade att rekryteringen avbröts då Krille ville fortsätta att 

arbete för Loftahammars Golfklubb.  

 

Krille blir inte anställd utan kommer arbeta som egenföretagare och 

fakturera LGK AB de antalet timmar han arbetar. I första hand ska 

arbetstiden förläggas mellan mars till september då den största 

arbetsinsatsen krävs. 

 

Krille ska prioritera arbetet hos LGK AB i första hand och 

säkerställa banans kvalité och att alla arbetsuppgifter som finns 

beskrivna nedan blir genomförda med hög kvalité och på ett 

professionellt sätt. 
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Följande arbeten ska utföras:  

 skötsel av golfbanan enligt fastställt skötselschema och andra 

kringområden 

 skötsel av bevattningsanläggningar, fordon, maskiner och annan 

utrustning  

 skötsel av klubbens fastigheter 

 skötsel och underhållet av vägar och parkeringsplatser 

 deltaga och engagera sig i klubbens behov av investeringar för 

bana och maskiner  

 delta i verksamhetens arbetsmiljöarbete  

 Kristian är miljöansvarig och säkerställer att arbetet bedrivs 

utifrån gällande regelverk  

 vara insatt i organisationens säkerhetspolicy och därmed använda 

den skyddsutrustning som krävs för arbetet som skall utföras ska 

vara säkert (skyddsskor, hörselkåpor, skyddsmask etc.)  

 handleda, organisera och planera sommarjobbares arbetsuppgifter  

 hålla sin kompetens uppdaterad genom fortlöpande utbildningar, 

föreläsningar, seminarier, facktidningar, erfarenhetsträffar mm.  

 hålla kansliet/klubbchef informerad om pågående arbeten och 

förändringar i banans kondition och delta på personalmöten. 

 

  

§ 71 Dialog kring Golfcafét inför 2017 

Diskussion fördes om hur Golfcafét ska hanteras framöver eftersom 

Svenssons och Tholéns tyvärr aviserat att de troligtvis inte kommer 

fortsätta en säsong till. Joakim visade ett utkast till avtal, förslag till 

upplägg och prissättning för hyra mm.  
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§ 72 Fastställande av årsavgift 2017 

Eftersom medlemsantalet är relativt konstant och kostnaderna för 

bland annat löner, materiel och bränsle ökar så beslutades det att 

höja spelrättsavgiften med 100kr inför 2017.  

 

Styrelsen beslutade att det ska kosta 1 500kr per år att hyra en 

spelrätt om man inte äger en aktie. 

 

 

§ 73 Status kring ansökan till Arvsfonden för en padeltennisbana 
Joakim berättade att Arvsfonden meddelat att de just nu arbetar med 

de ansökningar som kommit in under augusti månad och att ett 

beslut sannolikt kommer dröja till en bra bit in på nästa år. 

 

 

§ 74 Dialog Utveckling av bunkrar, rangen och nytt nät på hål 1 

Joakim berättade om det studiebesök som AK och Kjell gjort till 

Växjö för att kika på deras bunkrar.  Förslaget som styrelsen ställde 

sig positiva till är att under 2017 finansiera utgrävning av 2st 

bunkrar. Kostnaden beräknas till ca 60 tkr + iordningställande av 

övriga bunkrar som dock ej grävs ur. Efter 2017 görs en utvärdering 

och därefter fattas nya beslut om hur övriga bunkrar ska hanteras.  

 

Nätet på hål 1 behöver bytas ut då det är trasigt. Beslut fattades att 

köpa ett nytt nät för ca 20 000kr. Ossian meddelade att 

resursgruppen kan ta på sig uppdraget att sätta upp nätet. Beslut 

fattades även att det är bra om det är ett nät som kan plockas ner 

under vintern för att spara på livslängden. 

 

Ossian redovisade att materialkostnaden för att bygga tak på de 

översta 4 rangplatserna ligger på 75 000kr. Arbetet har vår 

fantastiska resursgrupp tagit på sig att göra. Arbetet får hänga ihop 

med ett eventuellt byggande av padeltennisbanan då maskiner och 

material ändå är på plats. 
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§ 75 Information från kommittéerna  

 Joakim berättade kort om planeringen som Abbe och han startat 

kring aktiviteter för barn och ungdomar. För övrigt fanns inget direkt 

nytt att rapportera från kommittéerna. 

 

 

§ 76 Utträde ur Smålands Golfförbund och inträde i Östergötlands 

Golfförbund 

Svante redogjorde för de samtal han haft med golfförbundet. De har 

meddelat att det är en hel kommun som måste byta tillhörighet och 

att alla golfklubbarna måste vara överens. Svante har ställt frågan till 

Västerviks GK och Lysingsbadets GK som under hösten/vintern 

kommer diskutera frågan i sina respektive klubbar innan de 

återkommer till Svante med besked hur de ställer sig till att byta från 

Småland till Östergötland. 

 

§ 77  Övrigt 

 Beslut fattades att sälja den ena toaletten (Ossian ombesörjer 

detta) och behålla den andra tillsvidare. 

 Annette redogjorde kort för några olika alternativ kring 

soppsortering. Hon fortsätter att utreda frågan innan den kommer 

tillbaka för eventuella beslut. 

 Insamlingen inom ramen för ett slag för cancern samlade in hela 

36 2669kr, vilket är mycket glädjande! 

 Hjärtstartaren ska anmälas till registret, Joakim pratar med 

ambulanschefen om detta. 

 Svante berättade om Golftinget på Ekerum på Öland som gick av 

stapeln den 21 o 22 oktober. 

 Svante berättade att vi nu är Jämställdhetscertifierade och att 

diplomet finns i klubbhuset. 

 Snitthandicapet har sänkts med 0,72 under 2016. 

 Svante berättade att han återigen bjudit in sig till Kaggebo för 

fortsatt dialog kring en ny och närmare väg mellan Loftahammar 

och Kaggebo. 

 Lena lyfte frågan kring att genomföra ett riskanalysarbete för 

Loftahammar Golfklubb. Ett visst arbete gjordes 2010 som kan 

uppdateras under 2017.  

 24/1 är det Verksamhetsseminarium i Norrköping. Från styrelsen 

kunde Svante och Ossian delta. Joakim kommer delta och 

förhoppningsvis kan Annette, Krille och AK också delta. 
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§ 78 Nästa möte 

Söndagen den 5 mars kl 10.00 i klubbhuset. 

 
 
 
 

Svante Gustafson 

Ordförande 

 
 

 

Ossian Nilsson  Joakim Jansson 

Justeringsman  Sekreterare  

    
 

 

 


