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Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 

Loftahammars Golf AB den 15 nov 2015 i samband med personal- 

och styrelsekonferensen på Lidingö i Stockholm 

 
Tid: 15.00-16.15 

 

Plats: Hotell Scandic Foresta på Lidingö i Stockholm 

 

Närvarande  Svante Gustafson, ordförande 

  Ossian Nilsson  

Pälle Strångert  

Åsa Johansson 

Eva Thörngren 

Ann-Katrin Vaknin 

Johan Grevelius 

Albert Svensson  

Lena Törnborg 

 

 

Övriga 

Joakim Jansson, sekreterare 

Annette Gustafsson 

Kristian Petersén 

Anders Karlsson 

Klas Nordén 

 

 

§ 81 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla 

välkomna.  

 

§ 82 Förslag till dagordning presenterades och godkändes  

 

§ 83 Till sekreterare valdes Joakim Jansson.  

 

§ 84 Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson.  

 

§ 85 Föregående mötes protokoll gicks inte igenom. 
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§ 86 Byggande av damm på hål 7 

Joakim redogjorde för dialogerna som varit kring dammen på hål 7 

och hur information har kommunicerats vid tävlingar, andra typer av 

sammankomster, samt att dialog har förts med flera personer på plats 

där dammen är tänkt att byggas.  Generellt är de flesta positiva till 

den tänkta utvecklingen av hål 7. Extra positiva har personerna blivit 

när man också går igenom och berättar om utvecklingen på 

högersidan med breddning av fairway, borttagande av sly och 

igenfyllandet av diket.  

 

Banpersonalen är positivt inställda till dammen. Utifrån ett framtida 

behov av att rensa dammen så måste det mellan greenkant och damm 

vara plats för en grävmaskin. 

 

Hela projektet kommer kosta drygt 140 000kr och det innebär att det 

just nu saknas ca 40 000kr. När frågan ställts till dammens vänner 

om de vill tillskjuta de saknade pengarna eller ta in fler vänner så 

svarar man: Försök i första hand att få tag på ytterligare 4st vänner 

och om inte det går så är 9 av 10 villiga att betala in det felande 

beloppet. 

 

Styrelsen fattade utifrån denna information beslut om att Joakim kan 

gå vidare och skriva avtal med den som ska bygga dammen, då 9 av 

10 garanterat att sätta in det saknade beloppet om inte fler personer 

går in som dammvän. 

 

 

§ 87 Årsavgift  

Eftersom medlemsantalet är relativt konstant och kostnaderna för 

bland annat löner, materiel och bränsle ökar beslutades att höja 

spelrättsavgiften med 100kr inför 2016.  

 
 

§88 Siffer-tee  

Torgny Kindh genomförde för två år sedan en förstudie om siffer-tee 

och tee it forward. Alla i styrelsen var redan då positiva till att ha ett 

kortare tee framför röd tee och att göra om tee färgerna, röd, blå, gul 

och vit till siffer-tee i stället. Det innebär bland annat att blå tee kan 

tas bort och att genusperspektivet förhoppningsvis successivt 

försvinner där man i dag pratar om röd tee som dam tee och gul tee 

som herr tee. 
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Kostnaden för att göra om till siffer-tee beräknas till ca 20 000kr. 

Banan behöver ju även slopas om, men det är aktuellt att göra vare 

sig vi gör siffer-tee eller inte. Kostnaden för att slopa banan beräknas 

till drygt 10 000kr. 

 

När det gäller de nya tee:na som Göran och Ronny tog fram så är de 

flesta väldigt bra placerade men synpunkter har kommit in att bland 

annat 9:ans tee är felplacerad (man ser inte om någon står på tee:t 

och ska slå ut). Banpersonalen bedömer att den ökade tiden för att 

klippa dessa nya tee uppgår till 2,5-3h per vecka. 

 

Beslut fattades att införa siffer-tee inför säsongen 2016. 

 

§89 Barn- och ungdomsverksamhet  

Diskussion fördes om hur vi kan utveckla och förbättra barn- och 

ungdomsverksamheten och hur vi kan tydliggöra detta för barn och 

föräldrar. Johan, Abbe och Joakim diskuterar frågan i särskild 

ordning och kommer fram med ett förslag.  

 

§ 90 Seriespel 

 Albert berättade att tre serielag är anmälda på herrsidan (H22, H40, 

H60). Diskussion fördes om varför inte några damlag var anmälda. 

Ordföranden i damkommittén har fått frågan och tackat nej, men det 

kanske finns andra damer som är intresserade.  Beslut fattades att gå 

ut och fråga damerna om intresse finns. 

 

 Albert fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett elitlag. 

 

 

§ 91 Nästa möte 

Hålls eventuellt i samband med adventsfirandet och utlottning av priser i 
”granlotteriet”. Återkommer med datum. 
 
 
 
Svante Gustafson 
Ordförande 
 
 

Ossian Nilsson  Joakim Jansson 

Justeringsman  Sekreterare   


