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Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 

Loftahammars Golf AB den 5 dec 2015. 

 
Tid: 14.30-16.00 

 

Plats: Klubbhuset 

 

Närvarande  Svante Gustafson, ordförande 

  Ossian Nilsson  

Eva Thörngren 

Albert Svensson  

Lena Törnborg 

 

 

Övriga närvarande 

Joakim Jansson, sekreterare 

Klas Nordén 

 

 

§ 92 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafson som hälsade alla 

välkomna.  

 

§ 93 Förslag till dagordning presenterades och godkändes.  

 

§ 94 Till sekreterare valdes Joakim Jansson.  

 

§ 95 Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson.  

 

§ 96 Föregående mötes protokoll gicks igenom. 

 

§ 97 Uppföljning av styrelse och personalkonferens 

Alla tyckte att konferensen varit givande och att det är lagom att var 

tredje år genomföra en liknande träff där styrelse och personal hinner 

diskutera framtidsfrågor mm. 

 

Joakim har ännu inte fått in alla anteckningar från grupparbetena 

men kommer så snart de är inkomna att sammanställa dessa. Joakim 

kommer försöka att gruppera det som är mest relevant att diskutera 
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vidare för styrelsen och plocka fram de eventuella ställningstaganden 

som styrelsen måste göra. 

   

§ 98 Medlemsundersökning 

På konferensen beslutade styrelsen att en liknande 

medlemsundersökning som gjordes 2011 ska göras i början på 2016. 

Joakim har varit i kontakt med Fredrik Erfeldt som lovat att helt 

ideellt även denna gång hjälpa oss. Målsättningen är att frågorna ska 

vara klara att skicka ut under januari månad. Målsättningen är att vi 

ska kunna presentera resultatet från medlemsundersökningen på 

Årsmötet i början på maj. 

 

Utkast till frågor har skickats ut till styrelsen och personalen. Joakim 

vill senast 20/12 ha synpunkter och eventuella tillägg skickade till 

sin e-post för att vi ska kunna få med dem i 

medlemsundersökningen. Frågorna behöver inte vara 

”välformulerade”, Fredrik hjälper oss formulera korrekta frågor då 

han är proffs på detta med medlemsundersökningar och hur frågor 

ska ställas. 

 

§ 99 Byggande av damm på hål 7 

Joakim redogjorde för det senaste kring dammen. Förhandling pågår 

fortfarande med grävfirmorna. Försök pågår att få tag på ytterligare 

4st vänner för att finansiera dammbygget, men om inte det går så är 

9 av 10 av dammens vänner villiga att betala in det felande beloppet. 

 

 
 

§100 Markisens vänner, markis finansierad och beställd   

Dialog om markisen har tidigare varit uppe för information i 

styrelsen och alla var positivt inställda till utvecklingen som kommer 

bidra till ökad kvalité för alla. Markisen var fullfinansierad fram till 

att en av markisens vänner nyligen hoppat av. Just nu saknas 

10 000kr, men ett arbete pågår för att hitta en ny vän. Styrelsen 

beslutade att om vi inte hittar en ny vän så försöker vi i första hand 

dela på dessa 10 000kr med GolfCafét och i andra hand så tar LGK 

hela kostnaden. Markisen kommer sättas upp under februari månad.  

 

§101 Information från kommittéerna 

Inget nytt fanns att rapportera. 
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§ 102 Tak och trall på rangen 

 I anslutning till styrelsemötet i oktober fattades beslut att se på 

möjligheterna att bygga ett tak för tre platser på rangen samt att 

bygga en trall eller gjuta så att mattorna kan ligga rakt. 

Ossian redogjorde för att materielkostnaden för detta är runt 

50 000kr. Styrelsen beslutade att avvakta med att fatta beslut om att 

bygga detta och diskutera med Fredrik. Möjligtvis avvaktar vi ett år 

och genomför detta inför säsongen 2017, då det redan nu är en hel 

del nyheter planerat inför 2016. 

 

§ 103 Övrigt 

 Ett serielag för damer är nu anmält. Det är ett D50 och lagledare 

är Lotta Waldau.  

 Beslut fattades att vi inte gör någon satsning på ett Elitlag under 

2016. Vi börjar med de fyra anmälda serielagen och utvärderar 

efter säsongen. 

 Svante berättade att Ingemar Petterson kommer sätta upp 

information vid tre ”informationskiosker”. Beslut fattades att vi 

sponsrar detta med 2 000kr. Vi kommer för dessa 2 000kr finnas 

med som sponsor under tre år vid dessa tre kiosker. 

 Arbetet med att förbättra akustiken har påbörjats, men det är 

ännu inte klart. 

  

 

§ 104 Nästa möte 

Bokades till söndagen den 14/2 kl 10.00 i klubbhuset. Obs starttiden 

10.00! 
 
 
 
Svante Gustafson 
Ordförande 
 
 
 

Ossian Nilsson  Joakim Jansson 

Justeringsman  Sekreterare   


