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Konstituerande styrelsemöte 2017-05-01 för Loftahammars 
Golfklubb, kl 12.15 i klubbhuset i Loftahammar. 
 

Närvarande:  Svante Gustafson  

  Ossian Nilsson 

  Åsa Johansson  

Ann-Katrin Vaknin 

Eva Malmström 

Lena Törnborg 

 

Övriga  Joakim Jansson 

 

Föredragningslista 

 

§ 110 Öppnande av mötet 

 Ordf. Svante Gustafson öppnade mötet och hälsade alla 

styrelseledamöter hjärtligt välkomna och extra välkommen till Eva 

Malmström som är ny ledamot i styrelsen. 

  

§ 111 Val av sekreterare 

 Joakim Jansson valdes till sekreterare. 

 

§ 112 Val av protokolljusterare 

 Ossian Nilsson valdes att justera protokollet. 

 

§ 113 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 
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§ 114 Styrelsens sammansättning och uppdrag  

Ordförande    Svante Gustafson 1år 

 

Ordinarie ledamöter Ossian Nilsson 2 år 

Johan Grevelius 2 år 

Åsa Johansson 2 år 

Lena Törnborg 1 år   

Pälle Strångert 1 år 

 

Suppleanter Eva Malmström 1 år  

   Albert Svensson 1 år   

Ann-Katrin Vaknin 1 år 

 

§ 115 Firmatecknare 

För Loftahammars Golfklubb fattades beslut att: 

 

 Föreningen tecknas av styrelsen. 

 Föreningen tecknas av två ledamöter i förening. 

 

§ 116 Övriga frågor och nästa möte 

Summering av årsmöte 

 En kort summering gjordes av årsmötet och alla tycket att det var 

ett bra möte och att det är riktigt roligt med så många positiva och 

engagerade medlemmar som också vill ha information om 

klubbens verksamhet.  

 Några frågor som kom upp var tydlig och pedagogisk redovisning 

av ekonomin och Lena Törnborg tog på sig att ta fram uppgifter 

till informationsmötet i sommar.  

 Ulf A tog upp att Corren gör en bilaga med bara golfinformation 

och Joakim tar en kontakt omgående med Corren för att se om vi 

kan vara med och vilka förutsättningar som då gäller. 

 Årsmötet tog upp avsaknaden av tider för att boka kurser och 

lektioner av vårt PRO, samt att han är svår att nå. Joakim tar en 

kontakt med Fredrik angående detta. 

. 
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Stugor att hyra ut 

 Frågan har varit uppe på förra styrelsemötet och en 

bygglovsansökan kommer att skickas in för de tre stugorna. Skulle 

vi få ett bygglov så krävs ett nytt beslut och en genomarbetad 

intäkts och kostnadskalkyl. En kontakt tas även med Björn 

Eskilsson som äger stugorna. 

 

Informationsmöte 

 Vårt årliga informationsmöte genomförs den 19 juli kl 19.00.  

 

Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte har vi i direkt anslutning till informationsmötet 

i juli. Joakim skickar ut information i god tid innan mötet. 

 

 

§ 117 Sammanträdets avslutande  

 Ordföranden tackade för visat engagemang och avslutade mötet. 
 

 

  

  

 

Svante Gustafson 

 Ordförande 

 

 

 

Joakim Jansson  Ossian Nilsson  

Sekreterare   Justeringsman  
 


