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Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 

Loftahammars Golf AB den 11 februari 2018 kl 10.00-13.00.  
  
Plats: Klubblokalen   

  

Närvarande   Svante Gustafsson, ordförande  

    Lena Törnborg  

Eva Malmström  

Ann-Katrin Vaknin  

Pälle Strångert  

Albert Svensson  

Åsa Johansson (med på tfn)  

  

Övriga  

Joakim Jansson, sekreterare  

Gertie Gambe och Ulf Wilhelmsson deltog under punkt 6  

  

  

  

§ 1  Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla välkomna.   

  

  

§ 2  Förslag till dagordning presenterades och godkändes.  

  

  

§ 3  Till sekreterare valdes Joakim Jansson.   

  

  

§ 4  Till Justeringsman valdes Pälle Strångert.    

  

  

§ 5  De två föregående protokollen gicks igenom.  
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§ 6  Dialog med valberedningen  

  Gertie Gambe och Ulf Wilhelmsson deltog och diskuterade styrelsearbetet, 

bidrag, närvaro, om någon ledamot tänkt lämna styrelsen och vilka utmaningar 

som styrelsen ser framåt.  

Styrelsearbetet fungerar bra och det är ännu ingen som aviserat att man tänkt 

lämna styrelsen, så valberedningens arbete kanske inte blir så komplicerat just 

detta året. De utmaningar som finns framåt är antalet aktiva och fullvärdiga 

medlemmar, då detta har en direkt bäring på ekonomin. En hel del diskussion 

fördes kring rekrytering och hur vi kan få fler i närområdet att börja spela golf. 

En satsning görs inför Golfens dag 26/5. Gertie och Ulf meddelade att de inte 

ställer upp för omval och det innebär att om Sven Tholén  

(Loftahammar) ställer upp för omval så skulle vi behöva ha två nya personer i 

valberedningen och då gärna med representation från t ex 

Östergötland/Linköping och Stockholm.   

  

  Joakim fick i uppdrag att ta fram ett utkast till uppdrag/inriktning för 

kommittéerna och dess arbete. Ulf tog även upp frågan kring fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter och delegationsordning om något skulle inträffa så att 

ansvarsfrågorna är tydliga.  

    

§ 7  Uppföljning och status kring beslutade investeringar  

Joakim berättade om status för de investeringar som det beslutats om och att de 

följer ramarna för de ekonomiska besluten. Ruffklipparen beräknas att kunna 

levereras under mars månad. Den automatiserade klipp- och självplockaren till 

rangen beräknas kunna installeras under mars/april. Pälle tror att resursgruppen 

kan hjälpa till att bygga den ramp som krävs för bollplockaren att köra upp på när 

den ska släppa ner bollarna.  

  

Ossian och Olle har gjort ett stort och mycket bra arbete med det nya innertaket 

för att förbättra akustiken, stort TACK!  

    

§8  Medlemsstatus och friskvårdsbidrag  

Alla var överens om att det är mycket positivt att det äntligen blivit möjligt att få 

friskvårdsbidrag för sitt golfspel. Förhoppningsvis kan vi få några nya 

medlemmar, några som väljer att stanna kvar inom sporten lite längre och några 

som väljer att köpa mer lektioner mm. Det är viktigt att vi sätter oss in vilka 

möjligheter det finns för företagen och även pratar om det med medlemmar och 

vid kontakter med sponsorer.   
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När det gäller antalet betalande medlemmar så har vi precis som tidigare år tappat 

40-50 medlemmar, vilket i år är drygt 130 000kr. De vanligaste orsakerna till  

varför man lämnar är att man flyttar från orten, inte spelat på många år eller har 

någon form av sjukdom eller skada. Även här diskuterades vikten av att få nya 

aktiva medlemmar.  

  

§ 9  Sponsring  

Sponsringsintäkterna är väldigt viktiga för LGK. Det finns flera sponsorer som är 

osäkra inför framtiden och diskussion fördes hur vi kan hitta nya sponsorer och 

vikten av att vi hjälps åt kring sponsringsarbetet. Finns det någon person som 

känner många företagare eller som har lite tid att engagera sig i arbetet så vore 

det toppen.  

  

Prislistan för sponsorer bifogas när anteckningarna skickas ut.  

  

§ 10  Datum årsmöte och bolagsstämma  

  Beslut fattades att hålla årsmöte och bolagsstämma tisdagen den 1 maj kl 11.00.   

  

§ 11  Uppföljning av tidigare uppdrag och beslut   

• Trafikskyltar för att varna för passerande golfspelare beställs  

• Toaletterna är sålda  

• Fågelholkarna är eller håller på att byggas av Svante, används sedan för att 

enklare hitta bollen om den hamnar i skogen  

• Golfprylsbytardag genomförs i samband med Golfens dag 26/5  

• Lena pratar med Gertie om organisering av Golfvärdar   

  

§ 12  Information från kommittéerna (de som har någon info)  

    

Herr   

Pälle berättade att man satt schemat för lagning av tee och bana samt att man 

kommer åka till Ekerum 7-8/5. Som det ser ut nu så får man ett SISU-bidrag på 5 

000kr och man åker 16st personer.  

Pälle tog upp att det framförts en del oro på mötet kring toaletten vid 

maskinhallen. Beslut fattades att ta upp frågan på årsmötet 1 maj och vara 

lyhörda inför vad medlemmarna säger. Kostnaden för en toalett beräknas till ca 

70-100 tkr i investering, samt drift i form av skötsel två ggr/dag.  

  

Dam  

Fanns inget att rapportera, men Lena tog på sig att prata med Gertie om när de 

ska ha sin upptakt.  
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Tävling  

De stora förändringarna är att KM förläggs till två dagar med klubbmiddag dag 

två samt att VT golfens kval kommer spelas söndagen den 1 juli och final 

måndagen den 2 juli.  

  

§ 13  Övrigt   

• Svante föreslog en invigning av taket som Olle och Ossian satt upp och att i 

samband med det ta hit en ornitolog som kan berätta lite om fåglar och hur de 

låter. I samband med detta säljer han de fågelholkar som han byggt. Svante 

återkommer med datum och inbjudan.  

• Beslut fattades att köpa lamporna från FS. Vi ska även försöka fixa till 

studion lite med ny färg som Pälle tror resursgruppen skulle kunna hjälpa till 

med och lite nya mattor mm.  

• Joakim berättade om att Gustav kommer skicka ut info inom kort och att han 

har en fin hemsida där man kommer kunna boka kurser, lektioner mm.  

• Annette får i uppdrag att se vilka förutsättningar det finns för att vara med i 

Golfhäftet. Vad kostar det, kan man begränsa det till lågsäsong, skulle det ge 

oss något mm.  

  

  

§ 14  Nästa möte  

Bokades till söndagen den 15/4 kl 10.00 i klubbhuset  

  

  

  

  

 Svante Gustafson          Pälle Strångert       Joakim Jansson  

 Ordförande   Justeringsman  Sekreterare   


