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Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 

Loftahammars Golf AB den 9 februari 2014 mellan kl 09.00-11.30 
 

Plats: Klubblokalen  

 

Närvarande  Svante Gustafsson, ordförande 

  Eva Thörngren  

  Åsa Johanson 

Johan Grevelius 

Bengt Lennhammar 

Ossian Nilsson 

Torgny Kindh 

 

Övriga 

Joakim Jansson, sekreterare 

 

 

 

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla 

välkomna.  

 

 

§ 2 Förslag till dagordning presenterades och dagordningen godkändes. 

 

 

§ 3 Till sekreterare valdes Joakim Jansson  

 

 

§ 4 Till Justeringsman valdes Svante Gustafsson  

 

 

§ 5 Föregående protokoll gicks igenom. 
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§ 6 Ekonomi, uppföljning och budget 

Joakim gick igenom ekonomin, antal medlemmar och framtida 

investeringar.  

  

Investeringar 2014-2018 

  

 Bevattning / dränering  2014  (150kkr) 

 Klubbhus  2014  (1-2mkr) 

 Fairwayklippare   2014  (400kkr) 

 Arbetstruck  2015  (300kkr) 

 Ruffklippare  2015  (750kkr) 

 Greenklippare  2018  (400kkr) 

 

Det är inga stora förändringar sedan styrelsemötet 24 november. 

   

 

§ 7 Klubbhus / föreningshus   

Ossian och Bengt berättade om att bygget går enligt plan och att allt 

gått bra när undervåningen levererades fredagen den 7/2. I morgon 

10/2 kommer övervåningen levereras. När taket är på plats kommer 

Bengt och Ossian köpa fika och bjuda byggarna på, det får utgöra 

den lilla taklagsfesten. 

 

För övrigt arbetar de med 

uppföljningen av ekonomin och 

identifiering av inredning i form av 

kakel, golv mm. Utvändigt kikar de 

på kostnader för asfalt, markarbeten 

och hur lokalen ska kunna vara 

tillgänglig för alla. 

 

Åsa, Eva och Joakim har under julhelgen träffats och kikat på vilken 

inredning som behövs i det nya huset. 

 

Information kommer skickas ut till medlemmarna om klubbhuset 

och då kommer även information om att man fortfarande kan bidra 

med pengar. Information kommer även att skickas ut om att 

kostnaderna ökat något pga vattnet som fick grävas bort. 
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§8 Fairwayklippare  

Nuvarande fairwayklippare är 10 år gammal och i Loftahammars 

Golfklubbs långsiktiga investeringsplan har ett inköp av en ny 

fairwayklippare funnits med sedan 2009. 

  

Banpersonalen har provkört och testat tre olika leverantörer av 

fairwayklippare 

 

Modell                    Pris (exkl moms) 

Jacobsens LF 550   495 000kr  

John Deere 7500E  473 000kr  

Toro Reelmaster 5610  400 000kr 

 

När vi gör en samlad bedömning utifrån pris, kvalité, service, 

medskickad extrautrustning i priset och med den erfarenhet vi har av 

Toro så är banpersonalen och mitt förslag att köpa Toro Reelmaster 

5610 för 400 000kr.  
 

Beslut fattades att köpa Toro Reelmaster 5610 och finansiera den 

genom leasing med 20% kontantinsats och att vi köper loss 

maskinen när likviditeten tillåter. 

 

 

§ 9 Årsmöte och bolagsstämma 

Beslut fattades att kalla till årsstämma och årsmöte lördagen den 3 

maj kl 10.00 i Bygdegården i Loftahammar. Informationsmateriel 

ska finnas att hämta på www.loftahammarsgk.se från 23/4 och 

motioner ska vara inlämnade senast 17/4.  

 

Svante bokar Bygdegården och Joakim bokar annonser i DI och hos 

Post och Inrikes Tidningar och skickar ut information till alla 

medlemmar och aktieägare.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loftahammarsgk.se/
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§ 10 Golfting Ekerum 4-5 april 

Årets Golfting kommer genomföras på Ekerum den 4-5 april. Svante 

berättade om det preliminära programmet och att det är bra om flera 

personer från styrelsen/klubben kan delta.  

 

Priset är subventionerat och kostar bara 700 kr/person och det 

inkluderar övernattning i lägenhet, middag, lunch samt fika. 

Från LGK deltar Bengt, Svante, Ossian och Åsa. Joakim kollar om 

han eller någon av ban- eller kanslipersonalen kan delta.  

 

 

§ 11 Sponsring  

Känslan är att det blir svårare och svårare att få företag att sponsra 

och mer tid och arbete krävs innan företagen lämnar besked. 

 

Frågorna som diskuterades var, hur hittar vi nya sponsorer, och 

vem/vilka kan hjälpa till? Vi måste försöka hitta nya företag och 

marknader som kan vara intresserade att visa sig på och omkring 

golfbanan. Sponsorpriser skickas ut till styrelsen som i sin tur kan 

skicka det vidare till den/de som möjligtvis kan bidra. 

 

 

§ 12 Siffertee och Tee it forward 

Torgny berättade om förslaget till tänkta tee-placeringar och hur 

projektet skulle kunna genomföras med hjälp av den bildade 

resursgruppen och med en finansiering på 3 år.  

 

Torgny hade även med sig bilder från andra banor som gjort detta. 

Alla är överens om att siffertee och Tee it forward kan vara en bra 

utveckling men att det är mycket som händer just nu så att det är 

lämpligt tidigast 2015. Torgny meddelar att han kliver av projektet 

och att arbetet får tas upp av styrelsen när det blir aktuellt igen.  

 

§ 13 LGK vs LGK AB 

Diskussion fördes om verksamheten i Loftahammars Golfklubb och i 

Loftahammars Golf AB. I dag har vi ju en ”koncern” med en styrelse 

och det finns både fördelar och nackdelar med detta. Styrelsen 

kommer fortsätta diskussonen kring detta och Svante ställer frågan 

till Golfförbundet om frågan kan lyftas för diskussion på Golftinget 

4-5 april. 
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§ 14 Övrigt 

Projektet ”Landbäcken”.  

Svante och Torgny pratar med sina kontakter angående statusen för 

projektet och eventuella pengar till att gräva ur Landbäcken och 

kanske göra en lekplats för fisk vid 7:ans green. 

 

Torgny berättade om den resursgrupp som bildats och att det är 

viktigt att den utgörs av både män och kvinnor i alla åldrar. Det är 

också viktigt att vårda de som bidrar med ideellt arbete. Gemensam 

dam och gentlemanna- golf planeras under för och eftersäsong. 

   

 

§ 15 Nästa möte 

Söndagen den 6/4 kl 09.00 på klubben så vi kan kika på klubbhuset. 
 
 
 

 

Svante Gustafsson  Joakim Jansson 

Justeringsman  Sekreterare  

    
 

 

 


