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Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och 

Loftahammars Golf AB den 20 juli 2017  kl 20.00-21.30. 
 

Plats: Klubblokalen  

 

Närvarande  Svante Gustafsson, ordförande 

  Ossian Nilsson 

Johan Grevelius 

Åsa Johansson 

Eva Malmström 

Pälle Strångert 

 

Övriga 

Joakim Jansson, sekreterare 

 

 

 

§ 118 Mötet öppnades av ordförande Svante Gustafsson som hälsade alla 

välkomna.  

 

 

§ 119 Förslag till dagordning presenterades och godkändes. 

 

 

§ 120 Till sekreterare valdes Joakim Jansson  

 

 

§ 121 Till Justeringsman valdes Ossian Nilsson.   

 

 

§ 122 Föregående protokoll gicks inte igenom. 
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§ 123 Summering av informationsmötet och eventuella uppkomna 

frågeställningar att hantera 

  

En kort summering av mötet genomfördes. 

 

Den fråga som kom upp om budget och årsmötesbeslut för LGK 

kommer hanteras i samband med julgransmnglet. Vi bjuder i 

samband med detta mingel in till ett årsmöte där bland annat budget 

beslutas. 

 

För övrigt var det inte några frågeställningar som kom upp som 

måste hanteras. 

   

  

 

§ 124 Sammanfattning av säsongen hittills 

Alla var nöjda med den sammanfattning som gjordes under 

informationsmötet och ingen vidare sammanfattning behövdes. 

 

  

§125 Dialog kring investeringar  

Inför 2018 kommer en ny ruffklippare behöva köpas in, ca kostnad 

750 000kr. Banpersonalen har fått i uppdrag att börja göra en 

marknadsanalys och ta fram fördelar och nackdelar med de olika 

maskinerna som finns på marknaden. Ett beslutsunderlag kommer 

tas fram och presenteras för styrelsen i höst/vinter. 

 

Det är mycket arbete och kostsamt att plocka bollar på rangen och 

klippa den två gånger per vecka. Det finns rangeplockare och 

självgående klippare som kan utföra dessa moment. 

Beslut fattades att några personer från styrelsen och personalen åker 

och besöker Ängsö GK som har haft detta i 8 år.  

 

Finansiering av detta ska försöka genomförs genom 

aktiepaketsförsäljning (50 000kr för 4 aktier = 10 000kr rabatt från 

ordinarie pris).  Ca kostnad för att genomföra detta borde vara 500-

600 000kr. 
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2019 kommer en ny greenklippare att behöva köpas in, ca kostnad 

500 000kr. 

 

Svante har varit i kontakt med ett företag som säljer solpaneler för 

produktion av el. Svante bjuder in företaget för att presentera 

kostnader och vilka möjligheter det skulle kunna vara för LGK att få 

ner sin elkostnad. 

 

 

§ 126 Information från kommittéerna 

 

Juniorkommittén  

Johan berättade om juniorkommittén där fler lokala ungdomar deltar 

vid aktiviteterna som erbjuds. Det deltar många barn på 

torsdagsträningarna som Cribba håller i och det är ju väldigt roligt.  

 

Det är ännu inte så många bokade Claesresan som genomförs på 

lördag. Inbjudan till barn och ungdomslägret 1-2 aug har skickats ut. 

 

Herrkommittén 

Pälle berättade att allt flyter på enligt plan. 

 

Banutvecklingsgruppen 

Har haft en banvandring och banpersonalen arbetar med 

åtgärdslistan. Banan är i mycket bra skick. 

 

Padelkommittén 

Joakim berättade att Padelpartner från Uppsala kommer och berättar 

om padelprodukterna, ger tips och råd om spelet och visar hur det 

ska gå till. Inbjudan kommer gå ut brett till alla medlemmar. Datum 

30/7 kl 16.00  

 

Inget fanns att rapportera från dam- och tävlingskommittén. 
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§ 127 Övrigt  

Beslut fattades att bättre hyrvagnar ska köps in inför nästa säsong. 

Priser tas fram och vi försöker få någon att sponsra dem mot att de 

får reklam på dem. 

 

Johan tog upp att tävlingstee för damer är borta. Frågan hur detta kan 

och bör hanteras får diskuteras i tävlingskommittén.  Abbe får ta 

med sig frågan till deras nästa möte. 

 

Diskussion fördes om Padelpriserna och om att kunna köpa 

exempelvis 10-kort eller liknande. Beslut fattades att vi får se denna 

första säsong som ett läroår och inför nästa säsong ta fram eventuella 

prismodeller mm. 

 

 

 

§ 128 Nästa möte 

Söndagen den 1/10 kl 10.00 i klubbhuset. 

 
 
 
 

Svante Gustafson 

Ordförande 

 
 

 

Ossian Nilsson  Joakim Jansson 

Justeringsman  Sekreterare  

    
 

 

 


