
  Styrelsemöte 2017-03-05 

 

Protokoll från möte i styrelsen för Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB 

den 5 mars 2017 kl. 10:00-12:00 i klubbhuset. 

Närvarande ledamöter Svante Gustafson, ordförande 

Ossian Nilsson 

Ann-Katrin Vaknin 

Åsa Johansson 

Eva Thörngren 

Pär Strångert 

Lena Törnborg 

Albert Svensson 

Övriga närvarande Ulf Wilhelmsson, representant för valberedningen. 

 

§ 78 Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna. 

§ 79 Utsänt förslag till dagordning presenterades och fastställdes. 

§ 80 Till sekreterare valdes Lena Törnborg. 

§ 81 Till protokolljusterare valdes Ossian Nilsson. 

§ 82 Information om Golfcaféet 

Ett avtal har tecknats med angående drift av golfcaféet och Elisabet som är en av dem som ska driva 

verksamheten var på plats vid styrelsemötet och presenterade sig. 

§ 83 Valberedningsfrågor 

Ulf Wilhelmsson inhämtade synpunkter från styrelsen som underlag för valberedningens fortsatta 

arbete inför kommande årsmöte. 

§ 84 Padeltennis 

Finansieringen av padeltennisbana är säkrad via medel från Sparbanksstiftelsen och Arvsfonden. 

Byggnationen kommer att starta snarast och beräknas vara klar i maj månad. 

§ 85 Nät vid hål nr 1 

Nätet är levererat och kommer att monteras under den närmaste tiden. Arbetet utförs av 

resursgruppen. 

§ 86 Tak över rangeplatser 

Fyra platser på rangen kommer att förses med tak. Arbetet utförs av resursgruppen. 

§ 87 Medlemsinformation 

Styrelsen tog del av medlemsutveckling och status per medlemskategori sista februari jämfört med 



samma tidpunkt föregående år. Totalt är antalet medlemmar 747 per 2017-02-28 vilket är 7 personer 

fler än vid samma tidpunkt 2016. 

§ 88 Årsmöte 

Årsmöte ska hållas den 1 maj 2017 kl. 11:00. Styrelsen gick igenom förslag till dagordning för mötet. 

§ 89 Personalläget inför kommande säsong 

Bemanningen är i stort oförändrad och det bedöms finnas tillräckliga personalresurser för säsongens 

verksamhet. Fredrik Stoltz kommer ev. att komplettera med ytterligare personer för att klara sina 

åtaganden gentemot klubben eftersom han även har ett arbete för Wilson Staff. 

§ 90 Sopåtervinning 

Beslutades inköpa utrustning för sopåtervinning istället för de vanliga papperskorgar som finns längs 

banan. 

§ 91 Information från kommittéerna 

Eva Thörngren, Pälle Strångert och Albert Svensson rapporterade från damkommittén, 

herrkommittén resp. tävlingskommittén. 

§ 92 Utträde ur Smålands Golfförbund och inträde i Östergötlands Golfförbund 

Frågan är vilande i avvaktan på ställningstaganden från Västerviks Golfklubb och Lysingsbadets 

Golfklubb eftersom det krävs att samtliga klubbar i kommunen har samma tillhörighet. 

§ 93 Nästa sammanträde 

Nästa styrelsemöte är måndagen den 17 april (Annandag Påsk) kl. 10:00 i klubbhuset. 

 

 

 

       Svante Gustafson           Ossian Nilsson           Lena Törnborg 

       Ordförande          Justeringsman          Sekreterare 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


