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Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 

Loftahammars Golf AB den 12 okt 2014 mellan kl 09.00-13.30 
 

Plats: Klubblokalen  

 

Närvarande  Svante Gustafsson, ordförande 

  Åsa Johanson (09.00-12.20) 

Johan Grevelius (09.00-11.15) 

Lena Törnborg  

Eva Thörngren 

Ossian Nilsson (09.00-10.00) 

Pälle Strångert  

 

Övriga 

Joakim Jansson, sekreterare 

 

 

 

§ 43 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla 

välkomna.  

 

 

§ 44 Förslag till dagordning presenterades och dagordningen godkändes. 

 

 

§ 45 Till sekreterare valdes Joakim Jansson  

 

 

§ 46 Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson  

 

 

§ 47 Föregående möte diskuterades. 
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§ 48 Uppföljning av ekonomi, försäljning, greenfee mm 

Ekonomin, antal medlemmar och framtida investeringar gicks som 

vanligt igenom. Just nu ser det ut som vi håller budget då vissa 

kostnader ökat och några kostnader minskat samt att intäkterna för 

greenfee och range har ökat något mer än budgeterat. 

 

Investeringar 2014-2018 

  

 Klubbhus  2014  (1-2mkr) 

 Fairwayklippare   2014  (400kkr) Leasas år 1-2 

 Bevattning / dränering  2015  (100kkr) 

 Arbetstruck  2015  (300kkr) 

 Ruffklippare  2015  (750kkr) möjligt 2016 

 Greenklippare  2018  (400kkr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga ekonomiska siffror 

 Soliditet 30% (minskat med 1% pga ökade tillgångar) 

 Eget Kapital 5,3 mkr 

 Kassaflöde Ok 

 Banklån  7,1 mkr  

 Amortering 140 tkr/år  
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§ 49 Utvärdering av säsongen 

 

Frågeställningarna som diskuterades var: 

 Vad har fungerat bra? 

 Vad kan vi göra bättre och inom vilka områden?  

 

I stort sätt har säsongen varit mycket bra och positiv. Banan har fått 

väldigt många lovord så även klubbhuset! Även organisationen runt 

aktiviteter, tävlingar och barn och ungdomsträningen har varit 

mycket positiva och uppskattade! 

 

Några saker som kan utvecklas är tävlingskommittén så att inte Klas 

och klubben behöver göra allt. Att utse en kommitté som kan hålla 

ihop själva tävlingsdagen med tävlingsledare, starter, organisation 

och prisutdelning vore bra. Klubben tar emot anmälningar och 

registrerar i GIT. Ett utskick till medlemmarna görs om intresse att 

hjälpa till vid ett eller flera tillfällen. 

 

Några förbättringsförslag: 

 Kylen låter för mycket bör bytas ut. 

 Lokalen ska ljudisoleras, Ossian har kontakter och info skickas 

till medlemmarna om detta. 
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 Tavlan vi fått av Johan Strömberg har ett högt värde, är det 

möjligt att försäkra den och i så fall till vilket pris.  Går den låsa 

fast? 

 Ventilationen är mycket för dålig och måste åtgärdas, Ossian 

kollar hur detta skulle kunna åtgärdas och till vilket pris. 

 Öppettiderna för kansli och servering diskuterades. Ska de ökas 

under högsäsong eller kan vi göra några åtgärder så att det ändå 

känns trivsamt att komma in och ta en fika? 

 Bättre lyse och fler pallar i bag-förådet. 

 Några personer har nästan halkat i duscharna, halkskydd behövs. 

  

 

 

§50 Framtidsdiskussioner, verksamhet, personal, bana mm  

 

Följande områden diskuterades i stort och smått: 

 
 

Nya medlemmar 

Fokus är att få ytterligare fler medlemmar och vi kan se att barn och 

ungdomssatsningen gett bra resultat och kommer förhoppningsvis på 

sikt ge fler medlemmar. Vår förhoppning är även att ett antal 

föräldrar börjar spela. 

 

Svante och Joakim har träffat Gunnar Boman på Västerviks Resort 

som äger Lysingsbadets golfbana. Ett intresse finns från båda parter 

att hitta någon form av djupare samarbete. Joakim och Svante 

fortsätter dialogen med Lysingsbadets styrelse om vilken typ av 

samarbete som skulle kunna inledas.  

 

Organisation/kansli 

När det gäller organisation och personal så är det mesta klart inför 

säsongen 2015 men eftersom Klas går i pension så behövs någon 
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som kan sköta shop och kansli även om Klas kan tänka sig att arbeta 

på timmar. Joakim har uppdraget att säkerställa en fungerande 

kanslist utifrån den kompetensprofil som styrelsen beslutar om. 

Dialog pågår med nästa års PRO Fredrik Stoltz om att han helt tar 

hand om klubbförsäljning och bygger den studio och testcentret för 

att prova ut klubbor mm. 

 

Banan 

Pälle efterfrågar planering och struktur för de aktiviteter som 

resursgruppen kan hjälpa till med. Kanske bör man träffas en given 

tid varje vecka för genomgång med banpersonalen. Här ställer gärna 

damerna/kvinnorna också upp, vilket Pälle noterade. 

 

Dammarna måste rensas kontinuerligt och Johan G har en kompis 

som har Karpar. Johan koller våra möjligheter till en bra affär. 

 

Diskussion fördes om utveckling av banan då några markägare hört 

av sig då de har för avsikt att sälja delar av sin mark. I dagsläget är 

det inte aktuellt för klubben att köpa på sig mark, men det är 

angeläget att alltid ha bra relationer med markägare för en eventuell 

utveckling i framtiden. Diskussion fördes också om Göran Lunds 

förslag till utveckling av nya hål på befintlig bana, med köp av mark 

till ett hål. Beslut fattades att Joakim fångar upp de 

utvecklingsförslag som kommer för att när/om det blir aktuellt bilda 

en utvecklingsgrupp. 

  

Intäktsökning/sponsring/gäster 

Svante tog upp en intressant möjlighet till intäktsökning. Den går ut 

på att alla medlemmar eller företag får sätta en julgran till vänster 

om första tee. Man betalar t ex 500kr för granen som man får sitt 

eget namn på. Efter 5-6 år kan man plocka hem granen till jul. 

Svante skickar ut konceptet till medlemmarna för att kolla intresse. 

 

Svante tog upp att möjligeter kan finnas att söka nya pengar barn och 

ungdomar som spelar golf på golfbanan, inom ramen för de ordinarie 

4 bollarna. Svante kollar upp detta på nästa möte med smålands 

golfförbund. Diskussion fördes också om de bidrag vi söker från 

LOK och kommunen. 
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Det är dags att höja greenfeen inför 2015. Joakim tar fram en 

omvärldsbevakning och ett förslag inför nästa möte.  

 

Årsavgiften 

Eftersom medlemsantalet är relativt konstant och kostnaderna för 

bland annat löner, materiel och bränsle ökar beslutades att höja 

städavgiften med 100kr inför 2015. Möjligheten finns då för 

medlemmarna att delta på städdagarna och få tillbaka dessa pengar. 

Total städavgift blir nu 400kr som man då kan få tillbaka om man 

deltar vid de två städdagarna, en på våren och en på hösten. 

 

En påminnelse gjordes om tidigare beslut som fattats om att höja 

avgiften för bag-förvaring. 

 

Medlemsvård 

Ett antal enklare grillkvällar efterfrågas och kommer att genomföras 

under 2015. Koordinering med övriga matställen och aktiviteter ska 

göras.  

  

 

§ 51 Information från kommittéerna 

Respektive kommitté informerar och tog upp förslag till utveckling, 

förbättring mm.  

 

Banutvecklingsgruppen 

Stig har tillsammans med banpersonalen tagit fram ett dokument 

med förbättringsaktiviteter som banpersonalen nu arbetar efter. 

 

Juniorkommittén 

Ett antal trevliga resor, tävlingar och aktiviteter har genomförts 

under säsongen. Satsningen på barn och ungdomar har varit mycket 

uppskattad av föräldrar och Cribba har haft väldigt mycket barn och 

ungdomar i träning under hela sommaren och hösten. 

 

Tävlingskommittén 

Tävlingarna har varit uppskattade under säsongen. 

 

Herr-golfen 

Har fattat beslut om att alla som är 25 år och uppåt är välkomna. 

Man fokusera också på det positiva och har haft ett antal trevliga 
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evenemang under säsongen. Vid flera tillfällen har man även bjudit 

in damerna/kvinnorna. 

 

Damkommittén  

Eva berättade om deras alla trevliga aktiviteter. Damerna var iväg på 

en resa där de på ett mycket bra sätt diskuterade och arbetade fram 

förslag till olika aktiviteter som kan utveckla LGK.  

 

Några av punkterna som Eva tog upp var: 

 Tydligare skyltning på olika ställen (E22, hamnen, ICA etc) 

 Marknadsför ”paket” tillsammans med Trillin, restaurangerna 

etc. 

 Ordna platser för husbilar och husvagnar (vi kan börja med att 

informera om att  husbilarna kan ställa upp sig på campingarna) 

 Marknadsför minigolfbanan i samhället 

 Banguide 

 Mottagning av greenfee gäster: välkomstpresent, banguide etc 

 Allians och samarbete med grannklubbarna 

 Seniorgolf varje vecka (mix av damer och herrar) samt aktiviteter 

ex grillkväll 

 Ny typ av medlemskap – endast spel på vardagar 

 Längre öppethållande i reception och restaurang under högsäsong 

 Mer ideellt arbete ex få ansvar för en tydlig uppgift  

 Påbörja Tee It Forward (Svante tar frågan inom ramen för 

Handigolf) 

 Fler tillgängliga anslagstavlor på övre plan 

 

Joakim kommer gärna på nästa möte för damerna och diskuterar vad 

som gjorts och kommer att genomföras av dessa aktiviteter.  

 

§ 52 Övrigt 

 Det är viktigt att i olika forum berätta och informera om vår 

ekonomi och visa på stabilitet och långsiktighet så att inte 

eventuella nya medlemmar avstår pga att de är oroliga att förlora 

sina pengar. 

 För att på kort sikt lösa LGK AB:s likviditet så har Joakim tagit 

ett privat lån och lånat ut dessa (800 000kr) till LGK AB. 

Avstämning görs efter det att årsavgifterna kommit in i februari 

2015 om återbetalning då kan göras. Om inte detta går så tar 
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LGK AB ett lån vid årsstämman i maj då beslut om borgen från 

klubben till AB:t fattas.  

 Beslut fattades att föreningar som vill hyra klubblokalen betalar 

samma pris som för bygdegården (350kr just nu). 

 Klubben kan hjälpa till och informera vad som händer i 

Loftahammar och bästa sättet är att hänvisa till 

www.loftahammar.com  

 

 

 

   

 

§ 53 Nästa möte 

Bokades söndagen den 23/11 i klubbhuset. 
 
 
 
 
Svante Gustafson 
Ordförande 
 

 

 

 

Ossian Nilsson  Joakim Jansson 

Justeringsman  Sekreterare  

    
 

 

 

http://www.loftahammar.com/

